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РАД - ГАРАНЦИЈА МЛАДИМА
ТЕМА БРОЈА – Национална служба за запошљавање ове године нуди 
различите видове обука и програме стручне праксе, у које ће бити 

укључено 5.000 особа
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УВОДНИК

УЛАЗНИЦА У СВЕТ РАДА
У наредних неколико месеци требало би да буде рас-

писан јавни позив за пројекте у оквиру Програма за запо-
шљавање и социјалне иновације EaSI, а министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар 
Вулин поручио је да је веома важно да подигнемо ниво 
коришћења средстава која нам стоје на располагању из 
разних европских фондова. Пројекте, у зависности од 
конкретне области, могу предложити институције, ло-
калне самоуправе и невладин сектор, а национални ко-
ординатор је Министарство рада, запошљавања, борач-
ких и социјалних питања. Укупан буџет програма је 919 
милиона евра - више о томе у рубрици Актуелно.

Звучи парадоксално, али је истраживање Европске 
комисије показало да на нивоу ЕУ раднике са потреб-
ним компетенцијама не може да пронађе чак 40 одсто 
послодаваца. Ради ли се заиста о хроничном мањку ком-
петентних радника или тврдње послодаваца делом про-
излазе из чињенице да послодавци за поједина радна 
места нуде крајње ниске плате или лоше радне услове, 
бави се, између осталог, изузетно исцрпна публикација 
„Запосленост и друштвени развој у Европи 2015“, у којој 
је низ стручњака приказао тржиште рада и социјалне 
укључености у Европској унији. Тачан одговор вероват-
но је негде у средини, међутим, развијање и улагање у 
вештине и квалификације (постојећих и будућих радни-
ка, посебно оних најмлађих и најстаријих), исправно упа-
ривање радног места и квалификација биће главни, ако 
не и једини, излаз за социјално и финансијско одржање 
Европе, више у тексту ЕУ вапи за 30 милиона радника.

О положају младих на тржишту рада у Србији било 
је говора на конференцији „Радне праксе као мост између 
образовања и света рада“, одржаној крајем фебруара у 
Београду. Директор Националне службе за запошља-
вање Зоран Мартиновић истакао је том приликом да 
чак 25% лица на евиденцији незапослених чине млади 
до 30 година, њих око 186.000, при чему чак 116.484 
особе не поседују никакво радно искуство. Зато је важна 
вест да су компаније у Србији подржале програме прак-
си и препознале значај улагања у младе. Држава је од 
2008. до данас издвојила 1,9 милијарди динара за више 
од 7.000 стипендиста средњошколаца и студената, који 
су добили различита средства или стипендије за основне, 
мастер или докторске студије. У којој мери су додатне 
обуке улазница у свет рада, истражујемо ове недеље у 
Теми броја.

Да није било отказа, Драгана Алексић из Београ-
да би вероватно, као многи запослени, и даље седела у 
канцеларији, чекајући сигурну плату на крају месеца и 
мислећи да не може више од тога. Вероватно се не би усу-
дила да се озбиљно бави нечим што јој је до тада углав-
ном био хоби - НЛП и вингвејв коучинг. Драгана не само 
да је успела, она данас помаже другим људима да про-
буде своје потенцијале и не поклекну у тешким, наизглед 
нерешивим ситуацијама. О Драганином путу до успеха 
читајте у тексту „Жена која живи своје снове“.

Служба Раковица Филијале за град Београд НСЗ, 
Градска општина Раковица и Опште удружење приват-
них послодаваца Раковице позивају незапослене да у 
суботу, 5. марта 2016. године, од 10 до 15 сати, дођу на 
Сајам запошљавања у згради Општине Раковица, Мишка 
Крањца 12. Понуду слободних послова представиће 26 
фирми из Београда, којима је потребно око 320 радника 
различитих профила и степена квалификација.
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ПРИВРЕДА   Највећи немачки произвођач меса од јуна у Србији

ПОДСТИЦАЊЕ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Премијер Србије Александар Вучић састао се у Бе-
ограду са Клеменсом Тенисом, власником компа-
није „Тенис“. На скупу Немачко-српске иницијативе 
за одрживи раст и запошљавање, најављено је да је 

„Тенис“ заинтересован да на дужи рок улаже у Србију и њену 
индустрију меса, у износу од 400 милиона евра. Иако „Тенис“ 
ради на пројектовању 10 фарми у Србији, у предузећу тврде 
да њихов долазак не значи гушење домаће прозводње. На-
мера немачке месне индустрије је да се у нашој земљи бави 
узгојем свиња и прерадом меса.

„Немамо намеру да извлачимо новац из Србије, већ да 
приходе од посла користимо за даље инвестиције у свињо-
гојство у Србији. Такође, не долазимо на тржиште да смањи-
мо домаћу производњу, већ да је припремимо за извоз. У 
Немачкој имамо 17.000 пољопривредника добављача, то су 
породична предузећа који добро живе. Извозимо у 98 зе-
маља и располажемо са 16 извозних бироа, који ће бити у 
ситуацији да извозе и српско месо“, рекао је Клеменс Тенис.

Како је најавио премијер Вучић, уговор са компанијом 
„Тенис“ припрема се за јун, будући да Србија треба да про-
нађе локацију за фабрику, сељаке од којих би могле да се 

откупљују свиње и 200 до 300 младих пољопривредника 
који ће се обучавати у Немачкој. Премијер је казао и да су 
већ договорене локације за пет фарми, а да се за исто толико 
сада разговара. Поручио је да ће ова инвестиција довести до 
драматичног повећања извоза пољопривредних производа, 
подизања укупног квалитета меса, али и значајног смањења 
незапослености.

Отворен конкурс „Тигар тајерса“

ПОСАО ЗА 300 РАДНИКА
Компанија „Тигар тајерс“ расписала је конкурс преко пиротске филијале Националне службе за запошљавање, за упо-

шљавање укупно 300 радника. Како се наводи у конкурсу, тражи се 200 производних радника, 40 радника на одржавању и 
60 виљушкариста. Пријаве се могу извршити у пиротској филијали НСЗ, све до краја марта.

Кандидати треба да имају одговарајуће образовање - најмање трећи степен стручне спреме у било ком занимању, да се 
против њих не води кривични поступак, да су вредне и одговорне особе, спремне за тимски рад и заинтересоване за конти-
нуирано учење и професионални развој.

Национална служба за запошљавање, Филијала Пирот обавиће тестирање кандидата, а након тога, у зависности од 
резултата, биће формирана ранг-листа. Запошљавање ће се, почев од 1. јуна ове године, па у наредне 2 године, обављати 
искључиво на основу новоформиране ранг-листе.

Иако „Тенис“ ради на пројектовању 10 фарми у Србији, у предузећу тврде да њихов долазак не значи 
гушење домаће прозводње. Намера немачке месне индустрије је да се у нашој земљи бави узгојем 

свиња и прерадом меса

Нелојална конкуренција убија текстилце

ФИРМЕ ЈЕДВА ОПСТАЈУ
Српски текстилци воде све тежу борбу са нелојалном 

конкуренцијом са истока, црним тржиштем, али и великим 
пореским оптерећењем. Лане су произвели за четвртину 
више робе, а извезли за скоро 14 одсто мање него годину 
раније. У 2014. години из Србије је у свет отишао текстил у 
вредности од 852 милиона долара, а прошле године - 735 
милиона долара. Истовремено, залихе су веће за 16,1 одсто, 
пишу „Вечерње новости“.

У Привредној комори Србије објашњавају да је разлога 
више. Пре свега смањен је извоз у Украјину и Русију због 
мање тражње.

„Разлог је и јачање долара, јер ми спољнотрговинску 
размену увек рачунамо у америчкој валути“, каже Ми-
лорад Васиљевић, секретар Удружења за индустрију 
текстила, одеће, коже и обуће у ПКС. 

Највише се извозе чарапе, а њих је у 2015. продато у 
вредности од 191 милион долара, 70 милиона мање него у 
2014. Трпели су и произвођачи тепиха. У Русију и Украјину 
су извезли робу вредну 25 милиона долара, седам милиона 
мање него годину раније. Нашим фирмама данас није лако 

да пронађу партнере у иностранству. Некада су постојале 
компаније које су то радиле - „Југоекспорт“ и „Генекс“. 

„ПКС ће половином године отворити представништва у 
земљама које су најзначајнији спољнотрговински партнери 
и радићемо на повезивању наших произвођача са купцима. 
Околне земље решиле су проблем сиве економије, што Ср-
бија још није успела. Само због нереалног царињења, пот-
цењене вредности робе која стиже из Кине, Турске, Индије, 
држава губи и 100 милиона евра годишње. Зарађују они 
који текстил увозе по нереалним ценама“, тврди Васиље-
вић и додаје да су проблем и пореска оптерећења. Примера 
ради, у Бугарској су зараде оптерећене са мање од 40 одсто, 
а у Србији порези и доприноси износе 65 одсто плате. У Бу-
гарској зато ради 200.000 радника у текстилној индустрији, 
а код нас 50.000 и вероватно још толико на црно.

У Србији се данас произведе више дечје гардеробе него 
некада у читавој Југославији. Бане Милекић, власник бео-
градске фирме „Форма-ВС“, која се баш тиме бави, објашња-
ва да фирме које легално послују једва опстају.

„Уби нас црно тржиште. Ја знам за најмање 40 текстил-
них предузећа, без иједног запосленог, која увозе материјал 
на црно и на црно га продају. Други проблем су велики до-
приноси. Јесу смањени ако се запосле нови радници, али 
ми треба да уплатимо читав износ. Онда чекамо да нам 
држава врати део новца“, каже Милекић. 
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АКТУЕЛНО   Стручна пракса у крушевачком 
„Куперу“

Запошљавање у Прокупљу

Београд, 5. марта

С обзиром да се стручна пракса за 9 лица 
завршава у априлу, а за 3 у јуну, посета је 
била прилика да се сумирају утисци обеју 
страна и утврди има ли могућности да 
практиканти остану у радном односу у 

компанији

Локални акциони план донеће брже решавање проблема незапослености, наглашавају 
општинари и додају да ће привредни амбијент уз природне потенцијале повољно 

утицати на привлачење нових инвеститора

ПОЗИТИВНИ УТИСЦИ

МАЛИ БИЗНИС - ПРАВА ПЕРСПЕКТИВА

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У РАКОВИЦИ

Директор Филијале Крушевац НСЗ Предраг Марко-
вић је са сарадницима обишао практиканте који се 
у компанији „Cooper Tire“ усавршавају по програму 
стручне праксе. Компанија је користила субвенције 

по овом програму за 12 лица - 4 дипломирана економиста, 2 
технолога, 4 инжењера електротехнике, инжењера машин-
ства и психолога. 

Како се стручна пракса за 9 лица завршава у априлу, а 
за 3 у јуну, посета је била прилика да се сумирају утисци 
обеју страна и утврди има ли могућности да практиканти 
остану у радном односу у компанији. Сви практиканти веома 
су задовољни својим првим радним ангажманом и надају се 
да ће наставити да раде баш овде.

Тамара Дамјановић, која је у септембру дипломира-
ла на Економском факултету у Београду, истиче: „Моје прво 
искуство прате позитивни утисци о начину пословања цело-
купне фабрике, тимском раду у компанији, а поготову у ца-
ринском одељењу. Имам прилику да учим од квалификова-
них ментора који ми на најбољи могући начин преносе знање 
и искуство, мотивишу ме да што више научим, уз пријатну 
пословну атмосферу. Посао царинског администратора је 
изузетно динамичан, јер подразумева праћење измена ца-
ринских процедура, попуњавање и преузимање царинске и 
друге пратеће документације, ступање у контакт са шпеди-
терима и праћење робе до пријема у царински магацин“.

И менаџмент компаније је изузетно задовољан одабра-
ним кандидатима. Најављују да ће најмање три полазника 
засновати радни однос у компанији, која за 2016. годину 
планира велики број нових производа, што ће допринети по-
већању обима производње и укупних капацитета фабрике.

Служба Раковица Филијале за град Београд НСЗ, Градска општина Раковица и Опште удружење приватних послодава-
ца Раковице организују Сајам запошљавања, у суботу, 5. марта 2016. године, од 10 до 15 сати, у згради Општине Раковица, 
Мишка Крањца 12.

Понуду слободних послова представиће 26 фирми из Београда, којима је потребно око 320 радника различитих профила 
и степена квалификација: инжењери заштите на раду, електроинжењери, саобраћајни техничари, инструктори у ауто-школи, 
менаџери, продавци, КВ радници, ауто-механичари, радници обезбеђења, кувари, конобари, графички радници, физички 
радници, комерцијалисти, дипл. електротехничари енергетике, технолози, књиговође, армирачи, рецепционери, продавци 
осигурања...

Незапослени ће на сајму бити у прилици да успоставе директан контакт са послодавцима, представе им се и предају 
своју радну биографију (CV). На штанду Националне службе сви заинтересовани ће моћи да добију информације о актуелним 
програмима НСЗ за подстицање запошљавања, а незапослени ће добити и помоћ у писању CV-а.

У општини Прокупље не ради трећина радно способних становника, многе фирме су затворене, а социјалну помоћ прима 
1.200 грађана. Надлежни се боре да привуку инвеститоре, па перспективу виде у малим породичним фирмама и пољоприв-
реди. У производном сектору највише радника упошљава фабрика „Леони“, где ради више од 2 хиљаде људи. Просечна плата 
у Прокупљу испод је републичког просека, због чега млади све више одлазе из овог краја.

Општина Прокупље прва је по производњи облачинске вишње и трећа по производњи шљиве у Србији, али овде је стопа 
незапослености већа од 30%, па подручје са 50 хиљада становника има 8 хиљада лица на тржишту рада. Како би се ова слика 
изменила, у Регионалној привредној комори Ниш истичу да је потребна активнија улога општине.

„Поред десет стално запослених имамо још десетак сезонских радника у току шест месеци, а већ десетак година са-
рађујемо и са око 50 коопераната“, каже Дејан Јоксимовић, који је поред примарне пољопривредне производње однедавно 
отпочео и делатност прераде воћа и поврћа.

Драган Пауновић из Регионалне привредне коморе Ниш наглашава да ће у наредном периоду локалне самоуправе и 
општина Прокупље морати да воде рачуна о висини такси управо за развој малог и средњег бизниса. Председник општине 
Прокупље Мирољуб Пауновић каже да су дефинисане две привредне зоне - „Хисар“ и „Белољин“, а да се потенцијални ин-
веститори тек очекују.

Усвојен Локални акциони план донеће брже решавање проблема незапослености, наглашавају општинари и додају да ће 
привредни амбијент уз природне потенцијале повољно утицати на привлачење нових инвеститора.

А.Бацић
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У наредних неколико месеци требало би да буде распи-
сан јавни позив за пројекте у оквиру Програма за 
запошљавање и социјалне иновације ЕаСИ, а ми-
нистар рада, запошљавања, борачких и социјалних 

питања Александар Вулин поручио је да је веома важно 
да подигнемо ниво коришћења средстава која нам стоје не 
располагању из разних европских фондова. Програм за за-
пошљавање и социјалне иновације ЕаСИ је инструмент за 
финансирање на нивоу ЕУ којим непосредно управља Европ-
ска комисија, с циљем да подржи запошљавање, социјалну 
политику и мобилност радне снаге широм ЕУ. Укупан буџет 
програма за запошљавање и социјалне иновације је 919 ми-
лиона евра. Србија ове године први пут може да конкурише 
са пројектима. 

Министар Вулин је на информативном скупу о фондови-
ма ЕУ у области запошљавања и социјалне политике истакао 
да нема ниједног разлога да не покажемо своју способност, 
вредноћу и креативност, када новац постоји.

„ЕаСИ програм је предвидео 919 милиона евра до 2020. 
године, а колико ћемо од тога успети да привучемо зависи 
само од нас. Приоритет је запошљавање корисника новчане 
социјалне помоћи, као и одговарајуће обуке које ће им по-
моћи да промене свој статус. На тај начин можемо да запос-
лимо људе који примају социјалну помоћ, али и професоре, 
просветне раднике, који ће им то знање пренети“, казао је 
Вулин.

Ресорно министарство на располагању је локалним са-
моуправама, институцијама социјалне заштите, Национал-
ној служби за запошљавање и свима који могу да учествују у 
конкретним пројектима.

„Програм је дизајниран да се бави запосленошћу, со-
цијалном заштитом, а посебно одрживом запосленошћу, 
дакле, да налазимо начине да запослимо наше људе европ-
ским парама и то није нешто што би требало да пропусти-
мо“, сматра Вулин. Он је оценио да су неке од најуспешнијих 
земаља у коришћењу програма имале проценат искоришће-

ности и до 97 одсто, те да нема разлога да Србија буде лошија 
од њих.

„Имамо знање, људе, креативност. Нема разлога да не 
уђемо и у ову утакмицу, јер ово јесте утакмица, све чланице 
ЕУ и државе које то желе да постану могу да конкуришу за 
средства. На нама је да покажемо да у томе јесмо добри, а 
верујем да у томе можемо да будемо и најбољи“, истакао је 
министар.

Вршилац дужности директора Канцеларије за европске 
интеграције Ксенија Миленковић објаснила је да је ово 
прва година у којој ћемо користити бесповратна средства, 
али да пројекти морају бити добри и конкурентни. Биће 
прецизирано из којих области у оквиру социјалне политике 
и запошљавања пројекти треба да буду, затим следи изра-
да пројеката и слање Европској комисији, која одлучује који 
ће од њих бити финансирани. Пројекте, у зависности од кон-
кретне области, могу предложити институције, локалне са-
моуправе и невладин сектор, а национални координатор је 
Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних 
питања.

Потпуна примена Закона о инспекцијском надзору, ус-
војеног пре скоро годину дана, почиње у априлу ове 
године. У инспекцијском надзору биће успостављен 
систем процене ризика, који би требало да елимини-

ше или битно умањи неуједначеност рада инспекција, као и 
самовољу и корупцију. Међутим, одредбе које се односе на 
инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектима већ 
се примењују. Одредбама новог закона инспекторима рада 
омогућено је да контролишу и нерегистроване привредне 
субјекте, а до сада су у таквим ситуацијама податке про-
слеђивали Пореској управи или тржишној инспекцији.

„Инспекција прво забрањује обављање делатности нере-
гистрованом субјекту и налаже лицу код којег је вршен ин-
спекцијски надзор да се што пре региструје“, каже начелница 
Одељења инспекције рада у Новом Саду Љиљана Стојшић.

У надлежности тржишне инспекције и раније су била 
спречавања нелојалне конкуренције, односно спречавање 
делатности нерегистрованих субјеката.

„Новина је да се нерегистрованим субјектом сматра и 
привредник који је уписан у основни регистар Агенције за 
привредне регистре, али није уписан у одговарајући посебан 
регистар, односно недостају му лиценце или дозволе“, истиче 
тржишна инспекторка Снежана Станковић.

Из Уније послодаваца наводе да је рано за процену пр-
вих резултата примене закона, али да имају информације да 
је спроведен велики број инспекцијских надзора на терену, 
те да је један број нерегистрованих привредника уведен у 
легалне токове.

Закон даје и могућност да уз судску наредбу инспекто-
ри обављају контроле у двориштима, кућама и становима, с 
обзиром да се стамбени простор често користи као пословни. 
Казне предвиђене Законом о инспекцијском надзору нису 
мале. У случају да привредник онемогући инспектору несме-
тани рад, предвиђена је казна до 800 хиљада динара, док је 
у случају обављања нерегистроване привредне активности 
предвиђена новчана казна до пола милиона динара.

ЗА ПРОЈЕКТЕ 919 МИЛИОНА ЕВРА

ВИСОКЕ КАЗНЕ

Пројекте могу предложити институције, локалне самоуправе и невладин сектор

У случају обављања нерегистроване привредне активности казна до пола 
милиона динара

АКТУЕЛНО   ЕУ фондови у области запошљавања и социјалне политике

Потпуна примена Закона о инспекцијском надзору почиње у априлу
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Четвртину незапослених у Србији, скоро 190.000, чине 
млади до 30 година, а чак 62% нема никакво рад-
но искуство, што им знатно отежава пут до прона-
лажења посла, указано је на конференцији „Радне 

праксе као мост између образовања и света рада“, одржаној 
у Палати „Србија“. Директор Националне службе за запо-
шљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић рекао је да 25% лица на 
евиденцији незапослених чине млади до 30 година, њих око 
186.000, а да је поражавајући податак да 116.484 не поседује 
никакво радно искуство.

„Још увек не можемо бити задовољни стањем на тр-
жишту рада, имајући у виду податак да је поготово непо-
вољан положај младих, до 30 година старости, и не само њих. 
Већ годинама уназад је препознато неколико теже запошљи-
вих категорија - полуквалификована и лица без квалифика-
ција“, рекао је Мартиновић. Он је навео да је и висок проценат 
лица на евиденцији НСЗ која имају мало шанси да се укључе 
на тржиште рада без додатних програма, обука или видова 
стручне праксе. На евиденцији НСЗ је више од 30% лица без 
квалификација или нискокваликованих.

„То је висок проценат, а узроке треба тражити у томе што 
велики број долази из формалног система образовања, који 
не даје адекватна и применљива знања и вештине у односу 
на захтеве тржишта рада, као и што се велики број образује 
за занимања која су на тржишту рада суфицитарна. Такође, 
недовољан је и број нових радних места“, казао је Мартино-
вић и истакао да су потребне праксе и различити видови обу-
ка како би се незапослени преселили у свет рада, те је додао 
да би млади посебно требало да буду предузимљивији и да 
активно траже посао.

Мартиновић је навео да служба нуди различите видо-
ве обука и програме стручне праксе, у које ће се ове године 
укључити 5.000 лица.

Улагање у младе

Помоћница министра омладине и спорта Снежана 
Клашња указала је да је добро што су компаније у Србији 
подржале програме пракси и што су партнери препознали 
значај улагања у младе. Клашња је навела да је од 2008. до 
данас држава издвојила 1,9 милијарди динара за више од 
7.000 стипендиста средњошколаца и студената, који су до-
били различита средства или стипендије за основне, мастер 
или докторске студије. Реализовано је 37 програма, више од 
400 младих добило је посао, а 500 је имало могућност праксе.

„Министарство ће се и даље залагати за то, а важан је 
системски приступ, да се радна пракса одвија на начин који 
је стандардизован, да постоји менторство, праћење и анали-
за свега што је урађено“, истакла је Клашња.

Руководилац Одсека за активну политику запошљавања 
при Министарству рада, запошљавања, борачких и социјал-
них питања Јелена Васић, указала је да још увек одређени 
број младих теже приступа тржишту рада, због мањка иску-
ства, знања и вештина. Како је казала, додатне обуке важне 
су за прелазак у свет рада. 

Директорка Центра за едукације ПКС Мирјана Кова-
чевић рекла је да је унапређење и развој кадрова важно за 
одржавање конкурентности привреде. Проблем је што се за 
одређена радна места не могу наћи кадрови, због чега је ва-
жно да се унесу одређене промене у систем стручног обра-
зовања. Према њеним речима, радна пракса је веома важна, 
јер даје могућност да се сагледа колико су млади спремни 
да самостално покрену неки посао и да ли себе виде у томе.

Став послодаваца

Истраживања спроведена у претходном периоду по-
казују да су послодавци у просеку ангажовали осморо мла-
дих на одређено време, троје младих на неодређено време и 
нешто мање од троје на привременим и повременим посло-
вима. Овај тренд је очекиван, имајући у виду да се млади 
често примају на пробни рад, да је потребно да буду додатно 
обучавани у оквиру предузећа и да је један део њих посло-
давцу потребан само повремено, у деловима године када 
постоји повећан обим посла. Уочени тренд одговара тенден-
цијама у већини земаља Европске уније после 2008. године, 
где је рад на одређено време постао доминантан облик уго-
ворног односа на релацији послодавац - запослени. 

Предвидивост пословања у Србији, заштита приватне 
својине и имовине инвеститора још су на значајно нижем ни-
воу у односу на већину земаља ЕУ, што приморава послода-
вце да запошљавају на краћи рок. Како је образовни систем 
у Србији још увек неприлагођен реалним потребама прив-
реде, послодавци пре запошљавају незапослена лица са ис-
куством него младе у које треба улагати ресурсе, како би се 
оспособили за практичан рад. 

Истраживања су показала и да је преовлађујући начин 
запошљавања младих преко препоруке и познаника. Јавном 
оглашавању и тражењу запослених преко НСЗ прибегава се 
углавном када је потребно одређено стручно или занатско 
знање или да би се конкурисало за средства подршке при 
запошљавању. Велики број предузећа користи властиту базу 
података са биографијама потенцијалних кандидата за по-
сао, који су учествовали на претходним конкурсима, али 
нису примљени. Углавном средња, велика и добро организо-
вана мала предузећа (са професионалним менаџментом), 
која воде рачуна о квалитетном одабиру људских ресурса, 
имају овај приступ запошљавању младих, али и старијих 
лица. 

Уочено је и да су нискоквалификовани запослени међу 
младима примани углавном преко пријатеља и познаника 
и преко личне препоруке, а висококвалификовани претеж-
но преко конкурса, уз детаљну проверу знања неопходног за 
обављање посла. Реално, изгледа да је високообразованим 

ТЕМА БРОЈА   Образовање и свет рада

 РАД - ГАРАНЦИЈА МЛАДИМА
Национална служба за запошљавање ове године нуди различите видове 
обука и програме стручне праксе, у које ће бити укључено 5.000 особа
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младим људима теже да буду одабрани за неки посао. С једне 
стране, нема много радних места за њих, али с друге, када 
поједине компаније траже програмере, стручњаке за разли-
чите области ИТ и друге не налазе их довољно, јер образовни 
систем Србије школује на хиљаде младих из одређених тех-
ничких наука, али веома често за те свршене студенте нема 
посла у струци и потребна је додатна преквалификација за 
ангажовање у ИТ или некој другој области, с неопходним 
знањем из природних (техничких) наука. Послодавци за то 
немају новца, а држава не успева да ово каналише реформом 
образовног система. У том процепу хиљаде људи годинама 
тражи посао и сналази се радећи другоразредне послове у 
односу на своју струку, уместо да напредује и усавршава се 
у областима за које су се школовали, а где се може наћи за-
послење.

Послодавци у већини позитивно оцењују стручност 
својих запослених и њихове радне способности. Стручношћу 
младих у колективу задовољно је 137 предузећа, а када су 
наводили недостатке и на који начин је потребно младе учи-
нити још ефикаснијим и подићи ниво њиховог знања, већи-
на предузећа дала је мишљење о областима у којима треба 
усавршавати младе, како у оквиру конкретног колектива, 
тако и уопште на тржишту рада.

„Крвна слика“ локалне привреде

Сви напори у будућности морају бити усмерени да се об-
разовни систем више не развија према томе колико кадрова 
у просвети и образовању треба „ухлебити“ на одређеним мес-
тима, већ искључиво према реалним потребама привреде у 
локалној средини. У сваком граду и општини мора се детаљ-
но анализирати „крвна слика“ локалне привреде и утврдити 
у ком правцу ће се она развијати у наредној деценији, а онда 
на основу тога извршити планирање мапе образовних про-
фила који су потребни. Следи директно повезивање са прив-
редом на локалном нивоу и слање ученика и студената на 
стручну праксу у одређена предузећа, којима ће они у наред-
ним годинама, по свршетку свог образовања, бити непходни 
као кадрови. Тако ће образовни систем коначно почети да 
испуњава своју функцију и служи развоју националне еконо-
мије, а не да буде сам себи сврха.

Послодавци много чешће организују обуке да би покри-
ли недостатке у едукацији младих током претходног школо-
вања него оне високософистициране и напредне обуке које 
треба да младе једног дана претворе у врхунске менаџере, 
инжењере и искусне стручњаке. Када би проценат основних 
обука био мањи, а образовни систем у Србији ефикаснији, 
предузећа би имала више средстава за обуке вишег стручног 
нивоа и аутоматски би се на тржишту радне снаге у Србији 

појавио већи број квалитетних стручњака, што би имало пре-
судан утицај на развој појединих високотехнолошких и орга-
низационо сложених делатности и привредних грана. Овако, 
привреда реално троши новац и друге ресурсе на надокнађи-
вање пропуста и недостатака образовног система, који су 
послодавци већ једном платили (финансирали) издвајањима 
за порезе, акцизе, накнаде, таксе и остале буџетске приходе 
који потичу из привреде.

Предузетништво за запошљавање младих

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж 
истакао је да је битно да се држава окрене према око 150.000 
младих између 15 и 24 године, који нити се школују, нити 
раде, те да се за њих организује „Караван омладинског пре-
дузетништва“. Чадеж је на конференцији за штампу указао 
да први пут у новијој историји Влада Србије, проглашавањем 
2016. „Годином предузетништва“, предузетништво поставља 
као приоритет своје политике.  

Циљ „Каравана“ је да младе широм Србије упозна са мо-
гућностима запошљавања, оснивања предузећа и укаже на 
предузетништво као велики потенцијал. С тим у вези, Чадеж 
је указао и на увођење система дуалног образовања, којим 
се, такође, бори против незапослености младих. Систем ду-
алног образовања је потребан Србији, јер већ сада две трећи-
не ђака из средњих стручних школа не излази са конкретним 
знањем, потребним у модерном пословном окружењу.  

В.Пауновић
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Сваки пети хрватски послодавац, 
упркос изузетно високој незапос-
лености, на постојећем тржишту 
радне снаге не може да пронађе 

раднике са одговарајућим квалифи-
кацијама. Иако звучи много, хрватски 
послодавци су се, заједно са кипарс-
ким, сместили на дно лествице држава 
ЕУ. У балтичким државама и Аустрији 
исти проблем наводи више од 60 одсто 
послодаваца, а на нивоу ЕУ раднике са 
потребним компетенцијама не може да 
пронађе чак 40 одсто послодаваца. 

Ради ли се заиста о хроничном 
мањку компетентних радника или твр-
дње послодаваца делом произлазе из 
чињенице да послодавци за поједина 
радна места нуде крајње ниске плате 
или лоше радне услове, бави се, између 
осталог, изузетно исцрпна публика-
ција Европске комисије „Запосленост 
и друштвени развој у Европи 2015“, у 
којој је низ стручњака на око 500 стра-
ница детаљно, с огромном количином 
обрађених статистичких података, ци-
тираних научних радова и релевантних 
закључака, приказао тржиште рада 
и социјалне укључености у Европској 
унији. Тачан одговор вероватно је не-
где у средини. Међутим, развијање и 
улагање у вештине и квалификације 
(постојећих и будућих радника, посебно 
оних најмлађих и најстаријих), те ис-
правно упаривање радног места и ква-
лификација, биће главни, ако не и једи-
ни, излаз за социјално и финансијско 
одржање Европе. 

Све нижи наталитет
и рапидно старење 

Наиме, у светлу демографских 
промена у Европи, која неповратно ста-
ри, радна снага ће се у наредним годи-
нама драматично смањивати. Према 
прорачунима Европске комисије, ако 
Европска унија успе да оствари задати 
циљ - запосленост од 75 одсто у попу-
лацији 20-64 године, то ће значити да 
ће се у ЕУ до 2020. године запослити 
додатних 14 милиона особа. Таквим 
запошљавањем битно би се поправила 
социјална слика, те би однос економ-
ски неактивних (млађих од 20 година, 
оних ван запослености 20-64 године и 
старијих од 65 година) и запослених, 
који сада у ЕУ износи 1,41, смањио на 
1,26. Међутим, ако запосленост остане 
на нивоу од 75 одсто - због све нижег 
наталитета и рапидног старења ста-
новништва, односно смањења радне 
снаге и повећања броја неактивних, 

тај однос ће након 2020. почети драма-
тично да расте, те ће до 2060. године 
нарасти на неодрживих 1,6 неактивних 
особа на сваког запосленог. 

Уколико ипак Европа жели да одр-
жи однос из 2020. - 1,26 неактивних на 
једног запосленог - требало би да про-
нађе 30 милиона додатних радника. 
Дакле, не 30 милиона досељеника, него 
толико радно способних досељеника. 
Укупан број досељеника из трећих зе-
маља требало би, свакако, да буде ви-
шеструко виши.

Спас је у мигрантима

Колико је то уопште реално, најбоље 
говори податак да тренутно у ЕУ живи 
28 милиона миграната од 15 до 64 годи-
не, из трећих држава. Стога, закључују 
у ЕК, ослањање на мигранте из трећих 
земаља уопште не може бити опција за 
замену радне снаге. Они су тек један 

део решења. Кад их пак, с друге стра-
не, уопште не би било, запосленост у ЕУ 
морала би се подићи на неостваривих 
86 одсто. 

У поређењу с тим, и највећа запос-
леност у ЕУ од 80 одсто, коју достиже 
Шведска, изгледа скромно, а о хрват-
ских 58 одсто да се и не говори. Будући 
да је наталитет у ЕУ врло низак (само 
Француска, Ирска и неке нордијске 
земље успевају природним путем да 
надоместе постојеће становништво), ЕУ 
мора, уз доношење и имплементацију 
што бољих породичних и демографских 
политика којима би ублажиле природ-
ни пад популације, да нађе начине да 
боље искористи постојећу радну снагу. 
Другим речима, да брзо подигне про-
дуктивност - и то дупло. 

Продуктивност ће, закључују, у не 
тако далекој будућности бити једини 
извор економског раста. А немогуће ју 
је подићи без озбиљних и промишље-
них улагања у вештине и компетен-
ције радника кроз стручна усаврша-
вања, стручно образовање и доживотно 
учење, категорије у којима је Хрватска 
на самом дну ЕУ. При томе, повећавање 
нивоа вештина мора бити једнако рас-
поређено и доступно свим слојевима 
друштва, јер ће у супротном довести 
до даљег продубљивања неједнакости 
у друштву.

Наиме, анализе показују да већ 
неко време у Европи расте неједнакост 
између материјалног статуса запосле-
них особа на радним местима која за-
хтевају ниже вештине и особа на мести-
ма која захтевају висок ниво вештина, а 
да послови средњег ранга нестају. Кри-
за је такву поларизацију само појачала.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Шокантна анализа

Према детаљној анализи Европске комисије, радна снага у наредним годинама ће се 
смањивати и Европи ће ускоро требати 30 милиона нових радника

ЕУ ВАПИ ЗА 30 МИЛИОНА РАДНИКА
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На основу чл. 43 и 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиди-
тетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), као и потписаног Споразума 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања између Општине Пирот и Нацио-
налне службе за запошљавање бр. 10/2-16 од 03.02.2016. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Пирот за 
2016. годину, усвојеним на седници Општинског већа Општине Пирот дана 
26.01.2016. године,

Општина Пирот у сарадњи са Националном службом за запо-
шљавање - Филијалa Пирот

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПИРОТ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која 
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба), са пребивалиштем на територији општине 
Пирот и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвен-
ција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном изно-
су од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика 
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач 
заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у оба-
вези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу 
јавних прихода најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се 
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно 
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља, трговине, при-
марне пољопривредне производње, финансијских услуга, мењачница, ига-
ра на срећу, такси услуга, у складу са списком делатности објављеним на 
сајту Националне службе и огласној табли Националне службе - Филијале 
Пирот;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности 
или решењем о процени радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их 
обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату субвенције за самозапошљавање по 
Јавном позиву Националне службе за запошљавање за 2016. годину;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу 
за самозапошљавање и
- који је већ користио субвенцију за самозапошљавање која је делом или у 
целости финансирана средствима Националне службе или Општине Пирот.

У току трајања Јавног позива незапослени може само једном поднети 
захтев за одобравање субвенције. Јавни позив за доделу субвенције за 
самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне 
помоћи.

Јавни позив је отворен до исцрпљивања финансијских средстава за ову 
намену, почев од дана објављивања у локалном листу „Слобода“, а биће 
објављен и на сајту Националне службе за запошљавање и Општине 
Пирот, као и на огласним таблама Општине Пирот и Филијале Пирот.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити неза-
послени ако је:
- поднео уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе најмање 
месец дана пре дана подношења захтева, са пребивалиштем на терито-
рији Општине Пирот, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом 
време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и

- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму 
обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће органи-
зације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Нацио-
налне службе;
- обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis државним 
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, 
на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева 
располаже истим;
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже 
истом и
- доказ о категорији лица које се самозапошљава, у складу са наведеним у 
захтеву са бизнис планом.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно 
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења, којим је утврђено да под-
носилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у 
захтеву са бизнис планом. Национална служба задржава право да тражи и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организа-
ционој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на про-
писаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби или преузети 
са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси председник 
општине Пирот. Национална служба проверава испуњеност услова јавног 
позива и приложене документације, и врши рангирање захтева на основу 
оцене бизнис плана на начин прописан актима Националне службе.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви 
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље раз-
матрати.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи 
критеријуми: планирана врста делатности (0-15), категорија лица које се 
самозапошљава (0-30), потребни ресурси за отпочињање обављања соп-
ственог посла - пословни простор, опрема - (0-10), тржиште - купци, конку-
ренти, добављачи - (0-15) и финансијски показатељи (0-20).

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се сукцесивно, 
на сваких 30 дана, почев од дана објављивања Јавног позива до исцрпљи-
вања финансијских средстава за ову намену и објављује се на огласној 
табли Филијале Пирот. Приликом доношења одлуке узима се у обзир и 
датум подношења захтева, односно уколико постоји већи број захтева са 
истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који су раније подне-
ти. Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлу-
ком о одобравању субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању 
до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће оба-
вештени о коначном статусу њиховог захтева након истека Јавног позива. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Пирот, директор Филијале Пирот и подносилац захте-
ва у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за 
самозапошљавање незапослених лица закључују уговор, којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након 
донете позитивне одлуке, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje 
регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жираната и други докази у зависности од статуса 
жираната.
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Средства обезбеђења потраживања
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења 
уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корис-
ника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима. Жирант може 
бити свако пословно способно физичко лице, које има редовна месечна 
примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као 
и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним 
законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних при-
хода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делат-
ности на територији општине Пирот;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, 
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сраз-
мерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну 
камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане, као и 
све додатне информације, могу се добити у Национaлној служби за запо-
шљавање, Филијали Пирот, канцеларија бр. 7, телефон: 010/305-040, кон-
такт особа Александра Стојановић или у Општини Пирот, канцеларија за 
Локални економски развој, телефон: 010/305-581, контакт особа Ненад 
Петровић.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и на основу одлуке председ-
ника општине Житиште о усвајању Локалног плана запошљавања за 2016. 
годину број II-101-1/2016-7 од 18.02.2016. године

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ 

ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавци-
ма ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање - Испостава Житиште (у даљем 
тексту: Национална служба). Висина субвенције износи 200.000,00 дина-
ра по новозапосленом лицу. Послодавац, односно организациона јединица 
послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање 
три месеца пре датума подношења захтева.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових рад-
них места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на 
неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 12 
месеци од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу 
доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу 
остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 
буџетских средстава и удружења грађана; 
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за 
иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања сред-
става; 
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснаж-
ног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног 
поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснаж-
ним решењем окончан стечајни поступак. 

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места 
не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места пред-
ставља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања на сајту Националне 
службе, сајту Општине Житиште и огласној табли Националне службе - 
Испостава Житиште.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места 
послодавац може остварити под условом:
- да запошљава лица са евиденције Националне службе која се воде на 
евиденцији у Испостави Житиште; 
- поднесе захтев са бизнис планом; 
- одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (оства-
ривање права на пензију, смрт запосленог и сл.); 
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев; 
- да успешно послује; 
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања према 
Националној служби и Општини Житиште, осим за обавезе чија је реали-
зација у току; 
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења 
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, 
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем 
- подносиоцем захтева; 
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа који-
ма се регулише контрола и додела државне помоћи. 
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар; 
- уверење Националне службе за незапослено лице које се запошљава;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС) оверен 
од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу 
у коме је поднет захтев;
- извод из банке као доказ да су уплаћени доприноси за обавезно социјал-
но осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- уколико је подносилац захтева предузетник који нема запослене и пау-
шално измирује обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним 
обевезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца 
који претходи подношењу захтева;
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за 
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним 
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду 
или изјава подносиоца захтева да није користио de minimis државну помоћ. 

Општина Житиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, на писарници 
Општинске управе Житиште, непосредно или путем поште, на адресу: 
Општина Житиште, Локални савет за запошљавање, Цара Душана 15, 
23210 Житиште, са назнаком: „За конкурс за доделу субвенције послода-
вцима“, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој једи-
ници Национaлне службе у Житишту, преузети на сајту www.nsz.gov.rs или 
са сајта Општине Житиште - www.zitiste.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на 
основу провере поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева
Локални савет за запошљавање врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. 
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се 
даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом
*Критеријум „Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције 
за отварање нових радних места“ односи се на доделу субвенције за отва-
рање нових радних места по јавним позивима из 2011-2014. године, које су 
организовале НСЗ и Општина Житиште.
**„Проценат запослених лица“ подразумева однос броја лица која су у 
периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обевезе по 
основу доделе субвенције за отварање радних места засновала радни 
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однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена 
по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се провери-
ти у информационом систему Националне службе.
***„Ликвидност привредног субјекта“ се проверава на сајту Народне банке 
Србије, у делу „Претраживање дужника у принудној наплати“.
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се 
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и 
то следећим распоредом: проценат запослених лица, пораст броја запосле-
них, дужина обављања и врста делатности послодавца.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из 
категорије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од 
12 месеци 

- незапослени без квалификација или нискоквалификовани 
- вишак запослених 
- особе са инвалидитетом 
- Роми 
- избегла и расељена лица 
- повратници по споразуму о реадмисији 
- млади до 30 година 
- старији од 50 година 
- жене и рурално становништво 
- жртве породичног насиља и трговине људима и 
- корисници новчане социјалне помоћи. 

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о додели субвенције послодавцима доноси председник општине, уз 
претходно мишљење Локалног савета за запошљавање. Одлука о додели 
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субвенције послодавцима за отварање нових радних места објављује се 
на огласној табли и сајту општине Житиште. Општина Житиште задржава 
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално 
смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом. Подно-
сиоци захтева који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, биће оба-
вештени о коначном статусу њиховог захтева након истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Житиште и подносилац захтева, у року до 30 дана од 
дана доношења одлуке о одобравању субвенције, закључују уговор којим 
се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата 
субвенције.

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се 
запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); 
датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума доношења 
одлуке о додели средстава;
- средства обезбеђења уговорних обавеза; 
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
- фотокопија картона депонованих потписа и 
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обра-
ду података о личности, фотокопија/очитана лична карта корисника сред-
става/жиранта. 

Средства обезбеђења су следећа:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА: 
- за одобрена средства у износу до 200.000,00 динара - две истоветне блан-
ко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом, меничне 
изјаве жираната и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 200.001,00 до 1.000.000,00 динара - две 
истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жираната, 
меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две исто-
ветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жираната, 
меничне изјаве жираната и менично овлашћење и додатно средство обез-
беђења по избору:
- гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 
месеци од дана издавања или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће од вредности изно-
са субвенције.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: 
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима; 
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две исто-
ветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и додатно средство 
обезбеђења по избору: 
- гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 
месеци од дана издавања или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће од вредности изно-
са субвенције.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пен-
зије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално 
обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља 
делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни 
извршитељ и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу 
на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 
12 месеца од дана заснивања радног односа; у случају престанка радног 
односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у 
року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на 
неодређено време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном 
односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период 
у коме је извршена замена; 
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, 
у складу са законом; 
- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на територији 
општине на којој је остварио право на субвенцију; 
- омогући Општини Житиште праћење реализације уговорне обавезе; 
- достави Општини Житиште доказe о реализацији уговорне обавезе; 
- обавести Општину Житиште о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уго-
вором, дужан је да Општини Житиште врати износ исплаћене субвенције, 
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску 
затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у организационој јединици Нацио-
налне службе у Житишту, телефон: 821-044, на сајту Националне службе 
или на сајту Општине Житиште или на телефон: 821-306.

Посао се не чека, посао се тражи
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

319

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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     Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима - пречишћен текст 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в.д. директор 
Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА 
ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Самостални саветник - радно место 
за процес финансијског планирања и 

анализу финансијских планова буџетских 
корисника

Одсек за финансијско планирање, управљање 
ликвидношћу и пословне процесе, Сектор за 

извршење буџета
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; познавање енглеског језика; положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање законских 
прописа који регулишу област буџетског система, девиз-
ног пословања и платних услуга - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације 
- усмено.

2) Саветник - координатор за систем јавних 
плаћања

Одељење за извршавање јавних плаћања, Сектор за 
јавна плаћања и фискалну статистику

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године рад-
ног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање законских 
прописа који регулишу област буџетског система и платних 
услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

3) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Баточина
1 државни службеник

Услови: средње образовање друштвеног или техничког сме-
ра или гимназија; најмање 2 године радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит и познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање законских 
прописа који регулишу област буџетског система и платних 
услуга - проверава усмено; познавање рада на рачунару - 
проверава практичним радом на рачунару; вештина комуни-
кације - усмено.

IV Место рада: Баточина, Краља Петра I 64

ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

4) Саветник - радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-ма-
тематичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање законских 
прописа који регулишу област јавних плаћања, јавних финан-
сија, буџетског система и платних услуга - усмено; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

V Место рада: Краљево, Цара Душана 41

ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

5) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Мали Зворник

1 државни службеник

Услови: средње образовање друштвеног или техничког сме-
ра или гимназија; најмање 2 године радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит и познавање рада на 
рачунару.

Администрација и управа 
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање законских 
прописа који регулишу област буџетског система и платних 
услуга - проверава се усмено; познавање рада на рачунару - 
проверава се практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - усмено.

VI Место рада: Мали Зворник, Краља Петра I бб.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: 
Милица Недељковић, тел. 011/3202-320.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место прове-
ра оспособљености, знања и вештина кандидата у избор-
ном поступку обавиће се почев од 21. марта 2016. године, са 
почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за 
трезор - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.  

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити бла-
говремено обавештени телефонским путем на контакт броје-
ве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, 
месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног 
поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у 
својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете погледати 
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa радни однос се засни-
ва на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном струч-

ном испиту подносе доказ о положеном правосудном испи-
ту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од 
стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, 
неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на 
порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), 
члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), закључака Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-8034/2015 од 24. јула 2015. 
године, 51 број: 112-11185/2015 од 19. октобра 2015. годи-
не и 51 број: 112-14161/2015 од 29. децембра 2015. године, 
Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за стручно - аналитичке 
послове у звању саветник

у Групи за акцизе, Сектор за фискални систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање енглеског јези-
ка; знање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о акцизама - усмено; знање рада на рачунару (MS Office, 
Internet) - практичним радом на рачунару; познавање енглес-
ког језика - усмено; вештине комуникације - усмено.
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2. Радно место за стручно - оперативне 
послове, у звању млађи саветник

у Групи за уговоре о избегавању двоструког 
опорезивања, Сектор за фискални систем

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или на специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; завршен при-
правнички стаж или најмање 5 година радног стажа у држав-
ним органима; знање енглеског језика; познавање рада на 
рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: пoзнaвaњe oснoвних 
eлeмeнaтa из oблaсти угoвoрa o избeгaвaњу двoструкoг 
oпoрeзивaњa у смислу врстe фискaлних фoрми кoje су 
прeдмeт урeђeњa истих, кao и суштинa зaкључивaњa угoвoрa 
сa aспeктa зeмaљa кoje су пoтписницe истих - усмено; позна-
вање рада на рачунару (MS Office, Internet) - практичним 
радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено; вешти-
не комуникације - усмено.
Радна места на којима се врши пријем приправника:

3. Радно место за стручно - оперативне 
послове, у звању млађи саветник - 

приправник*
у Групи за порезе на имовину, Сектор за фискални 

систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факултету; познавање 
енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS Office, 
Internet).

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом на рачу-
нару; познавање енглеског језика - усмено; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања и организацио-
не способности - посредно, путем стандардизованих тестова; 
вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за анализу прихода 
и расхода, у звању млађи саветник - 

приправник*
у Групи за фискалне анализе, Одељење за фискалне 
анализе и пројекције и координацију и управљање 
сопственим средствима Европске уније, Сектор за 
макроекономске и фискалне анализе и пројекције

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области економске или математичке науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или на специјалистичким студијама на 
факултету; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знање енглеског 
језика - писмено, путем теста и усмено; знање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару (MS Office); вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационе способности - посредно, путем стандардизованих 
тестова; вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за фискалне пројекције, у 
звању млађи саветник - приправник*

у Одсеку за фискалне пројекције и координацију 
и управљање сопственим средствима Европске 

уније, Одељење за фискалне анализе и пројекције и 
координацију и управљање сопственим средствима 

Европске уније, Сектор за макроекономске и 
фискалне анализе и пројекције

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области економске или математичке науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или на специјалистичким студијама на 
факултету; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знање енглеског 
језика - писмено, путем теста и усмено; знање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару (MS Office); вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационе способности - посредно, путем стандардизованих 
тестова; вештине комуникације - усмено.

Заједничко за сва радна места

Место рада: Београд.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финан-
сија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни 
конкурс“.

Услови за рад на свим радним местима: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за рад-
на места 1 и 2: пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фото-
копија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за 
радна места 3-5 (за пријем приправника): пријава са 
биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
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којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија рад-
не књижице - стране 1-7 (кандидати који у радној књижи-
ци имају уписан радни стаж потребно је да доставе доказе 
односно потврде, решења и друге акте из којих се види са 
којим степеном стручне спреме и у којем периоду је стечен 
радни стаж).

Лица која су задужена за давање обавештења: Зора 
Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. 
Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним 
местима, провера стручних оспособљености, знања и вешти-
на, које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев 
од 23. марта 2016. године, од 8,30 часова, у Палати “Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или 
бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандида-
ти ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног 
поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона) 
које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: За радна места 1. и 2. радни однос се заснива 
на неодређено време, а за радна места 3-5 радни однос се 
заснива на одређено време и траје једну годину. 

За радна места 1 и 2: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

За радна места 3-5:
Приправник* -  Законом о државним службеницима (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) прописано је да је приправ-
ник лице које први пут заснива радни однос у својој струци 
и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни 
однос у статусу приправника може засновати и са лицем 
које је код другог послодавца било у радном односу краће 
од времена утврђеног за приправнички стаж у степену обра-
зовања који је услов за рад на тим пословима; да се време 
проведено у радном односу код  другог послодавца не ура-
чунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на рад-
ним местима са високим образовањем студија другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
са основним студијама у трајању од најмање четири године 
траје једну годину; да приправник заснива радни однос на 
одређено време, после спроведеног јавног конкурса, као и 
да приправник полаже државни стручни испит до окончања 
приправничког стажа.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конкури-
шу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене 
доказе. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази (како је то наведено у тексту огласа), у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду или од стра-
не јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-Упра-
ве, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима кандида-
ти који конкуришу могу се упознати и са описом послова за 
наведена радна места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ОПШТИНСКА УПРАВА
35213 Деспотовац, Милосава Здравковића Ресавца 4

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.12.2015. 
године поништава за радно место: послови за урба-
низам, просторно планирање и грађевинарство. 
Остали део огласа остаје непромењен.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА 

34227 Баточина, Краља Петра I  37
тел. 034/6842-361

Приправник - волонтер
са високом стручном спремом, ради стручног 

оспособљавања
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен факултет из следећих образовно-научних 
поља: природно-математичке науке, друштвено-хуманистич-
ке науке, техничко-технолошке науке; да је држављанин/ка 
Републике Србије и да је пунолетан/а.

Приправник - волонтер
са вишом стручном спремом, ради стручног 

оспособљавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша школа или факултет, VI степен, из 
следећих образовно-научних поља: природно-математичке 
науке, друштвено-хуманистичке науке, техничко-технолошке 
науке; да је држављанин/ка Републике Србије и да је пуно-
летан/а.

Приправник - волонтер
са средњом стручном спремом, ради стручног 

оспособљавања
2 извршиоца

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен; да је државља-
нин/ка Републике Србије и да је пунолетан/а.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Оглас за волонтера“. Контакт телефон: 034/6842-361. 
Уз пријаву поднети доказе о испуњавању услова: копију 
дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА КНИЋ

34240 Кнић
тел. 034/510-146

Приправник
ради стручног оспособљавања у својству волонтера, 

на период од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена из области економских наука у обиму од 300 ЕСПБ 
- мастер економиста.

Приправник
ради стручног оспособљавања у својству волонтера, 

на период од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академ-
ским студијама из области ИМТ студија у обиму од 240 ЕСПБ 
- дипломирани менаџер безбедности.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају и опште услове 
прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима (“Сл. гласник РС” бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/2001, 39/2002, 49/05, 79/05 и 23/13 - одл. УС) и то: да 
имају држављанство РС; да су пунолетни; да имају општу 
здравствену способност; да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које их чине неспособним за обављање 
послова у државном органу. Кандидати су дужни да уз 
пријаву доставе доказе о испуњености тражених услова: 
оригинал или оверену копију дипломе о стучној спреми; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци); уверење МУП-а 
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чине неспособним за обављање послова у државном орга-

ну; оверену фотокопију радне књижице; доказ да лице није 
било на стручном оспособљавању (уверење НСЗ-а, уверење 
Републичког фонда ПИО, оверена изјава кандидата). Рок за 
подношење пријаве на оглас је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана оглашвања у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: 
Општина Кнић, Општинска управа - за начелника, са назна-
ком „Пријава на оглас“. Додатна обавештења могу се добити 
на телефон: 034/510-146. Неблаговремене, непотпуне или 
неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији, неће 
се разматрати.

КРАЉЕВО
ГРАД КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

тел. 036/306-090, 306-009

Општи административно-технички послови 
- администратор

у Одељењу за инспекцијске послове, на одређено 
време до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-ма-
тематичког или техничко-технолошког смера или гимназија 
(IV степен стручне спреме); положен државни стручни испит 
и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару. Пријаве по огласу могу се предати лично, 
на шалтерима 1 и 2 Градског услужног центра или поштом на 
адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење за општу 
управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком “За оглас”, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуња-
вању општих и посебних услова: доказ о школској спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном 
искуству у струци, доказ о положеном државном стручном 
испиту (за рад у органима државне управе), уверење да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, изда-
то од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), 
доказ о познавању рада на рачунару, а изабрани кандидати 
по извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овере-
ној фотокопији, као и неблаговремене пријаве, неће се раз-
матрати.

ЛЕСКОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 63

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, завршена висо-
ка или виша школа школска спрема - туристичког, економског 
и другог одговарајућег смера. Кандидати уз пријаву подносе: 
доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење суда да нису осуђивани, 
уверење о здравственој способности, копију радне књижице 
као доказ о радном искуству, кратку биографију. Рок за под-
ношење тражене документације је 15 дана од дана објављи-
вања. Документацију доставити у затвореној коверти, лично 
или поштом, уз обавезну назнаку: „Конкурс за директора“, 
на горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата донеће 
се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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НОВИ С А Д
ОПШТИНА ТИТЕЛ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
21240 Тител, Главна 1

тел. 021/860-165

Послови грађевинско-урбанистичке 
инспекције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевински факултет, 
најмање 3 године радног искуства у струци или на сличним 
пословима. Поред доказа о испуњености посебних услова, 
кандидати су дужни да уз пријаву на оглас достављају доказе 
о испуњавању општих услова прописаних чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: („Службени гласник РС” 
бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 
- др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. 
закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона 
и 23/2013 - одлука УС): да је кандидат држављанин РС, да је 
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кри-
вично дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државним органима; да има положен државни стручни испит 
за рад у органима државне управе; познавање рада на рачу-
нару.

Имовинско-правни послови
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник, најмање 3 године радног искуства у струци на истим 
или сличним пословима. Поред доказа о испуњености посеб-
них услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас дос-
тављају доказе о испуњавању општих услова прописаних чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима: („Служ-
бени гласник РС“ бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука 
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 
- испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС): да је кандидат 
држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану струч-
ну спрему, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државним органима; да има 
положен државни стручни испит за рад у органима државне 
управе; познавање рада на рачунару; искуство у састављању 
уговора.

Порески извршитељ
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, најмање 1 година рад-
ног искуства на пословима пореског извршитеља. Поред 
доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни 
да уз пријаву на оглас доставе доказе о испуњавању општих 
услова прописаних чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: („Службени гласник РС“ бр. 48/91, 66/91, 44/98 
- др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 
49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. 
др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС): 
да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има про-
писану стручну спрему, да има општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га 

чини неподобним за обављање послова у државним органи-
ма; да има положен државни стручни испит за рад у органи-
ма државне управе; познавање рада на рачунару.

Порески инспектор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста, најмање 3 године радног искуства на пословима буџет-
ског и финансијског пословања. Поред доказа о испуњености 
посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
достављају доказе о испуњавању општих услова прописа-
них чл. 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“ бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 
49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - 
одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 
83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС): да је кан-
дидат држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану 
стручну спрему, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државним органима; да има 
положен државни стручни испит за рад у органима државне 
управе; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), диплому о завршеној школи, радну књи-
жицу, доказ о радном искуству, уверење да није осуђиван 
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у органу локалане самоуправе, лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци). Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању општих и посебних услова се достављају 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Доставити и доказе 
о посебним компетенцијама и квалификацијама за наведени 
посао. Са свим кандидатима предвиђен је непосредни раз-
говор након пријема документације, ради одабира кандида-
та који испуњава услове спрам потреба Општинске управе. 
Пријаве и доказе о испуњености услова огласа кандида-
ти могу доставити лично или путем поште, препорученом 
пошиљком, на адресу: Општина Тител - Општинска упра-
ва, Тител, Главна 1, са назнаком „Пријава на оглас“. Рок за 
пријављивање је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Контакт телефон за додатне информације: 021/860-165. 

ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I  2-4

Радно место за стручно-организационе 
послове скупштине и радних тела 

скупштине
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из 
научне области правних наука (дипломске академске студије 
- мастер, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 
година радног искуства, познавање рада на рачунару и поло-
жен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за послове координатора 
интерресорне комисије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из 
научне области правних наука, економских наука, политич-
ких наука, организационих наука и филозофије (дипломске 
академске студије - мастер, мастер струковне студије, спе-

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање



   | Број 663 | 02.03.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Радно место за израду пројеката
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из 
научне области економских наука, организационих наука, 
математичких наука, филолошких наука, политичких наука, 
филозофије или менаџмента и бизниса (дипломске академ-
ске студије - мастер, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, 1 година радног искуства, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, завршене обуке за 
припрему и реализацију пројеката, познавање рада на рачу-
нару и знање енглеског језика.

Радно место за спровођење поступака 
јавних набавки

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
из научне области правних наука или менаџмента и бизни-
са (дипломске академске студије - мастер, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, 1 година радног искуства, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе, сер-
тификат за службеника за јавне набавке и познавање рада 
на рачунару.

Радно место за послове планирања и 
контроле набавки, економско-финансијске, 

аналитичке и статистичке послове у 
поступцима набавки

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из 
научне области економских наука (дипломске академске сту-
дије - мастер, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, сертификат за службеника за 
јавне набавке и познавање рада на рачунару.

Радно место за стручне послове из области 
имовинско-правних послова

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из 
научне области правних наука (дипломске академске студије 
- мастер, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 3 
године радног искуства, познавање рада на рачунару и поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе.

Ликвидатор
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у 
научној области економских наука (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

Координатор Канцеларије за младе и за 
рад са организацијама цивилног друштва

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степе-
на у пољу друштвено-хуманистичких наука или уметности 
(основне академске студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању до три године, 1 година рад-
ног искуства, познавање рада на рачунару и положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе.

Програмер
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у 
научној области економских наука или електротехничког 
и рачунарског инжењерства (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на студијама у трајању 
до три године, 1 година радног искуства и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

Радно место за административно-техничке 
послове секретаријата

у Секретаријату за општу управу

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или технич-
ког смера, IV степен, 6 месеци радног искуства, познавање 
рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Радно место за обрачун зарада
УСЛОВИ: гимназија или средња стручна спрема економског 
смера, IV степен, 3 године радног искуства, познавање рада 
на рачунару и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

ОСТАЛО: да су кандидати држављани Републике Србије, да 
су пунолетни, да поседују општу здравствену способност, да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у Градској управи. Прија-
ве на оглас за заснивање радног односа на одређено вре-
ме са доказима о испуњавању услова, осим доказа о општој 
здравственој способности, подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова из огласа могу се предати лично у Градском 
услужном центру или путем поште на адресу: Градска управа 
Града Панчева, Трг Краља Петра I  2-4.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Начелник Општинске управе Општине 
Мало Црниће

на пет година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, поло-
жен испит за рад у државним органима, најмање пет година 
радног искуства у струци. Поред наведених услова, канди-
дат треба да испуњава услове утврђене чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима. Уз пријаву са био-
графијом, кандидат подноси доказе о испуњавању услова: 
диплому о завршеном правном факултету; уверење о поло-
женом стручном испиту; доказ о радном искуству у струци; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; лекарско уверење; доказ да није осуђиван 
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима. Пријава са докази-
ма о испуњавању услова огласа подноси се Општинском већу 
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Општине Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, Маршала Тита 
80, у року од 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа. Кандидати са положеним право-
судним испитом уместо доказа о положеном стручном испи-
ту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу 
или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве, биће одбачене. Избор кандидата извршиће се у року 
од 15 дана од дана истека рока за оглашавање.

СОМБОР
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЦРВЕНКА“

25220 Црвенка, Моше Пијаде 30
тел. 064/463-2288, 065/474-6904

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
испуњава опште услове прописане законом којим се утврђују 
радни односи и посебне услове, и то: да је пунолетно и 
пословно способно лице; да је држављанин РС; да има вишу 
или средњу стручну спрему; да има најмање две године рад-
ног искуства; да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног собраћаја 
или службене дужности. Уз пријаву кандидати су дужни 
да поднесу следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија), доказ о радном искуству (потврда послодавца 
и фотокопија радне књижице), уверење да нису осуђивани, 
оверену фотокопију личне карте (извод из читача), биогра-
фију са контакт подацима, предлог програма рада устано-
ве као саставни део конкурсне документације. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, 
са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“. Уколи-
ко Управни одбор утврди да пријава има неке недостатке, 
закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, нера-
зумљиву или непотпуну.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПЕЋИНЦИ

22410 Пећинци, Јове Негушевића 1

Машински инжењер
УСЛОВИ: висока стручна спрема - машински факултет; знање 
рада на рачунару; организационе способности; тимски рад; 
положен возачки испит Б категорије. Пријаве доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати могу свој 
CV са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
електронским путем, на и-мејл: office@vikpecinci.rs или путем 
поште на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

14253 Осечина, Карађорђева 78
тел. 014/451-158, 451-130

Приправник
у Одељењу за општу управу и послове органа 

општине, на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених у чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005), кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: ВСС, правни факултет, односно завршене 
основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у 
трајању од најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодо-
ва на академским студијама првог и другог степена, стручни 
назив дипломирани са назнаком звања првог степена ака-
демских студија из одговарајућих области. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу. Напомена: Општинска управа 
ће сносити трошкове превоза само за територију општине 
Осечина.

         Трговина и услуге

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР“ Д.О.О. 

КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Трг тополиваца 4

тел. 034/502-500
www.bickg.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: сте-
чено високо образовање на студијама другог степена (нај-
мање 240 ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године; завршен факултет техничко технолош-
ких, друштвено-хуманистичких или природних наука; да има 
најмање пет година радног искуства у струци и најмање три 
године искуства на пословима руковођења; да има искуство 
у вођењу тима; да поседује креативност и високо развијене 
организационе и аналитичке способности; знање енглеског 
језика. Поред доказа о испуњености услова, кандидати уз 
пријаву треба да доставе: радну биографију и пратећу доку-
ментацију; предлог програма плана рада Привредног друшт-
ва за мандатни период од четири године. Избор директора 
се врши на период од 4 године. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Биће контактирани само 
кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве са доказима сла-
ти на адресу: Привредно друштво „Бизнис иновациони цен-
тар“ д.о.о., 34000 Крагујевац, Трг тополиваца 4, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора“. Телефон за ближе 
информације: 034/502-500. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

ЗУТР „ДРУГА МАМА“
11000 Београд, Димитрија Маринковића 25

тел. 069/154-97-55

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - кувар једноставних јела; 
IV степен - кувар; радно искуство 3 месеца; обавезно иску-
ство са топлим витринама. Кандидати могу да се јаве на тел. 
069/154-97-55. Конкурс остаје отворен до попуне радног мес-
та.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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„ROFIX“ DOO
35254 Поповац

тел. 035/541-701

Референт набавке и логистике
УСЛОВИ: висока, виша или средња стручна спрема, образов-
ни профил - економиста, познавање рада на рачунару - Office 
алати, знање немачког језика - виши ниво и радно искуство 
24 месеца. Рок за пријављивање на конкурс 30 дана. Контакт 
особа: Гордана Тишма Крстић, 035/541-701. Пријаве слати 
мејлом, на адресу: gordana.tisma@rofix.com.

AUTO CENTAR „ARCO“ DOO
21000 Нови Сад, Руменачки пут бб

e-mail: acarco@neobee.net
тел. 021/6302-427

Ауто-механичар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, ауто-механичар, 
радно искуство 36 месеци, возачка дозвола Б категорије, 
знање рада на рачунару, предвиђен је пробни рад 3 месеца. 
Предност имају лица која имају радно искуство на дијагнос-
тичком уређају, возачку дозволу Ц и Д категорије, сертифи-
кат обуке на Ивеко и Мерцедес теретним возилима. Оглас 
остаје отворен до 22.03.2016. године.

МАРАДА
21000 Нови Сад, Косте Шокице 3

e-mail: danijelamiladinov@yahoo.com
тел. 060/4446-528

Продавац
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком зани-
мању. Потребно радно искуство у трговини. Предвиђен проб-
ни рад 1 месец. Рок за пријављивање је 30 дана.

ЕЛЕКТРОНИКА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
„СОФТЛАБ“ ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД

Краљево, Колубарска 6

Јуниор Нет Девелопер
развој функционалног софтвера за познате клијенте, 

на одређено време
место рада Београд

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме - инжењер инфор-
мационих технологија, дипломирани инжењер електронике 
и рачунарства, софтверски инжењер; познавање енглеског 
језика; радно искуство у програмирању. Трајање конкурса до 
25.03.2016. године. Кандидати треба да проследе радне био-
графије на: ljubinko.djokovic@softlab.rs и да се јаве на контакт 
телефоне: 063/399-060 и 064/122-9998.

CHIPS & LOVE AMSTERDAM DOO
Београд, Светогорска 4

Продавац у локалу брзе хране
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме -  без обзира на 
занимање; минимум 12 месеци радног искуства на пословима 
продавца/касира у локалу брзе хране; познавање енглеског 
језика. Конкурс траје до 04.03.2016. године. Kандидати, који 
се налазе на евиденцији НСЗ најмање шест месеци, треба да 
проследе радне биографије на: info@vescoservice.com.

“БИРОИНСПЕКТ” ДОО
21000 Нови Сад, Толстојева 50/24

e-mail: biroinspekt@gmail.com
тел. 063/8017-197

Лице за безбедност и здравље на раду
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство на пословима безбедности и здравља на раду, 
36 месеци, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару, 
положен стручни испит. Предвиђен је пробни рад. Оглас је 
отворен 20 дана.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, посао се тражи
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AGENCIJA PENI-YARD
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 46а

e-mail: pedja94i5@gmail.com
тел. 063/7891-345

Геометар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани - мастер 
инжењер геодезије, радно искуство 36 месеци; лиценца за 
одговорног пројектанта геодетских пројеката, одговорни 
извођач геодетских радова, возачка дозвола Б категорије, 
рад на рачунару. Рок за пријављивање је 30 дана.

“DAK COMERC” DOO
21000 Нови Сад, Темерински пут 21
e-mail: milana.gasic@dakcomerc.co.rs

тел. 062/442-515

Административни радник
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани 
економиста или економиста, знање енглеског или немачког 
језика - почетни ниво, возачка дозвола Б категорије, рад на 
рачунару. Рок за пријављивање је 30 дана.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно еко-
номско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, 
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактив-
ност; спремност за рад са људима; креативност и флексибил-
ност; комуникативност и спремност за рад под притиском; 
преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о клијен-
тима; редовно извештавање и учествовање у креирању стра-
тегије за освајање тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усаврша-
вање и стицање нових знања и вештина; добро организовано 
радно окружење; могућност брзог и перманентног напредо-
вања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком 
за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг 
кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно еко-
номско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, 
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактив-
ност; спремност за рад са људима; креативност и флексибил-
ност; комуникативност и спремност за рад под притиском; 
преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; израда понуда и поли-
са осигурања са пратећом документацијом; наплата премије 
осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разматрање 
мера за повећање портфеља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усаврша-
вање и стицање нових знања и вештина; добро организовано 
радно окружење; могућност брзог и перманентног напредо-
вања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком 
за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг 
кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на одређено 
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно еко-
номско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, 
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактив-
ност; спремност за тимски рад; креативност и флексибил-
ност; комуникативност и спремност за рад под притиском; 
преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу 
продаје и развоју канала продаје; организовање састана-
ка групе; израда месечног и годишњег плана продукције; 
успостављање пословних контаката; недељно извештавање 
менаџмента компаније; увећање портфеља осигурања; изра-
да понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; 
наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама 
уговора о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; 
редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим 
потребама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача 
осигурања, односно осигураника.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата 
рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком 
за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг 
кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII 
степен стручне спреме и економско усмерење; пожељно 
је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачу-
нару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседо-
вање добрих пословних контаката; изражена способност за 
тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје оси-
гурања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања; 
сарадња са банкама и лизинг кућама (израда понуда са 
клаузулом о винкулацији); праћење квалитета продуката; 
увећање портфеља осигурања; успостављање пословних 
контаката; наплата премије осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата 
рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком 
за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг 
кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

АГЕНЦИЈА „ИЛИЈАК“
МЕНАЏЕРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ПОСЛОВИ

32102 Чачак, Булевар ослободилаца 82
e-mail: agencijailijak@gmail.com

тел. 032/332-116

Пословођа логистичког центра формирања 
тимова

пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџмент и органи-
зација. Кандидати се обучавају за коришћење законске регу-
лативе у функцији посла и коришћење струке у функцији 
посла, како би у пракси могли да примене захтеве законске 
регулативе и захтеве струке. Изабрано лице треба да посло-
води консултантским пословима при формирању струков-
них тимова, да опредељује интерне технолошке поступке 
по целинама, да планира пословање логистичког центра, да 

буџетира трошкове логистичког центра, да уговара послов-
ну сарадњу са клијентима, да уговара послове са купцима, 
да имплементира договор у тим, да пословоди извршењем 
послова по уговору, задуживања - раздуживања учесника по 
уговору. 

Носилац посла уговарања радних односа
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економске струке. 
Кандидати се обучавају за коришћење законске регулативе у 
функцији посла и коришћење струке у функцији посла, како 
би у пракси могли да примене захтеве законске регулативе и 
захтеве струке. Изабрано лице треба да води поступке нала-
жења кандидата и уговарања пословне сарадње са извршио-
цима, да нађе заинтересоване кандидате, да изврши прели-
минарну селекцију према кадровским захтевима, да изврши 
презентацију радног места и услова за уступање послова, да 
води поступке уговарања, да имплементира договор учес-
ницима. Потребно је поседовање лиценце за рад у запо-
шљавању и познавање рада на интернету, у функцији при-
купљања и обраде јавних персоналних информација. 

Администратор персоналних и радних 
пословних промена

пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, право и администра-
ција. Кандидати се обучавају за коришћење законске регу-
лативе у функцији посла и коришћење струке у функцији 
посла, како би у пракси могли да примене захтеве законске 
регулативе и захтеве струке. Изабрано лице треба да пружа 
оперативно-административну помоћ при налажењу кандида-
та, обуци кандидата, уговарању пословне сарадње са извр-
шиоцима. Потребно је да припрема административне услове 
за рад, да евидентира пословне промене, да дистрибуира 
одлуке и да чува документацију. Потребно је поседовање 
лиценце за рад у запошљавању и познавање рада на интер-
нету, у функцији прикупљања и обраде јавних персоналних 
информација. 

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: Агенција „Илијак“ - 
менаџерски консултантски послови, Булевар ослободи-
лаца 82, 32102 Чачак, до 20.03.2016, или на мејл адресу: 
agencijailijak@gmail.com, а за све ближе информације позвати 
на телефон: 032/332-116.

Трговина и услуге 

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

     Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Опис посла: указује хитну медицинску помоћ у амбуланти, 
стану и на другим местима; врши оживљавање унесрећених 
(вештачко дисање, давање кисеоника, заустављање крва-
рења, даје интракардијалне ињекције); води књигу повре-
де и примопредаје; издаје потврде за приведеног на алко-
холисаност на захтев одговарајућег органа (МУП-а и суда); 
обавља послове из своје специјалности; ради мање хирурш-
ке интервенције, блокаде и слично; обавља и друге посло-
ве из своје струке по налогу начелника службе и директора 
установе.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни 
испит.

Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа смера виши 
физиотерапеут и положен стручни испит.

Опис посла: самостално извођење физиотерапеутских посло-
ва по предлогу одговарајућег доктора у болничким и ванб-
олничким условима; припрема термо, електро, механо, кине-
зи и друге терапије; спровођење кинези реакцијских мерења 
ради оцене успешности терапије; адаптирање, према потре-
би болесника, инвалидских колица и осталих ортопедских 
помагала; контрола извођења физиотерапеутских посло-
ва које обавља физиотерапеутски техничар код болесника; 
води медицинску и другу документацију; ради на стручном 
усавршавању; обавља и друге послове из своје струке и 
захтева радног места.

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Опис посла: прима и узима материјал (узорке) од пацијена-
та у болничким и ванболничким условима; ради биохемијске, 
хематолошке и друге анализе; обавља бактериолошке и 
цитолошке анализе; региструје материјал (узорке) у прото-
кол, заводи резултате анализа и записује их у формуларе; 
обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева свог 
радног места.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа лабораторијског сме-
ра и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Рок за пријаву кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са дужег 

боловања (трудничко/породиљско)

Опис послова: припрема простор и прибор за рад, припре-
ма пацијенте и узима биолошки материјал за рад, учествује 
у изради лабораторијских анализа, хематолошких и биохе-
мијских анализа, учествује у раду токсиколошких анализа, 
одлази на терен код непокретних болесника ради узимања 
биолошких материјала за рад, обавља послове и радне 
задатке на терену по потреби, обавља послове под струч-
ним надзором специјалисте медицинске биохемије, однос-
но биохемичара, врши административне послове, уписује 
пацијенте у протокол, уписује резултате извршених анализа 
и извештаје које издаје пацијентима, води дневну и текућу 
евиденцију о обављеним анализама, помаже у припремању 
извештаја, обавља и друге послове из своје струке по налогу 
одговорном лаборанту, непосредном руководиоцу и начел-
нику службе којима је одговоран за свој рад. 
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лаборато-
ријски смер, положен стручни испит, IV степен стручне спре-
ме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о 
упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити нео-
верене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, 
поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља, 
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља - www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Радник на транспорту пацијената
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника
УСЛОВИ: ПК радник - стручно оспособљен за обављање 
послова болничара - неговатеља; радно искуство 6 месеци. 
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књи-
ге рођених, уверења о држављанству, потврда да се про-
тив лица не води судски поступак, доказ о радном искуству. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се на 
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и раз-
војну неурологију, Правна служба, Београд, Сокобањска 17а. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. 

Mедицина
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Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, локал 103

Службеник за јавне набавке
за рад на пословима за јавне набавке у Служби за 

обављање заједничких послова, Одсек правних 
послова, на одређено време до 24 месеца због 

повећаног обима посла 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет 
правне или економске струке.

Шеф рачуноводства
у Служби за обављање заједничких послова, Одсек 

економско-финансијских послова, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња еко-
номска школа - смер економски техничар.

Виши санитарни техничар
на одређено време од 12 месеци због повећаног 

обима посла, за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслог становништва, Одсек превентивне 

здравствене заштите

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша меди-
цинска школа - смер санитарни техничар, положен стручни 
испит.

Медицински техничар
на одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла, за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслог становништва

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа - медицински техничар општег смера, положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: За наведена радна места кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављан-
ству, фотокопију дипломе: за јавне набавке - о завршеном 
правном или економском факултету, сертификат службени-
ка за јавне набавке (уколико лице не поседује сертификат, 
послодавац је у обавези да истом омогући да у року од три 
месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана 
када се стекну услови, положи испит з службеника за јавне 
набавке); за шефа рачуноводства - о завршеној економској 
школи; за санитарног техничара - о завршеној вишој меди-
цинској школи смер санитарни техничар; за медицинског 
техничара - о завршеној средњој медицинској школи општег 
смера; за санитарног техничара и медицинског техничара 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту и извод 
из матичне књиге венчаних. Лекарско уверење подносе кан-
дидати који буду изабрани на конкурсу. Докази о испуње-
ности услова за заснивање радног односа подносе се у ове-
реним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома 
здравља Параћин или послати на наведену адресу. Кандида-
ти који испуњавају услове конкурса (за санитарног технича-
ра и медицинског техничара), могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Неблаговремене, непотписане као и прија-
ве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Возач
на одређено време од 2 месеца због повећаног обима 

посла, за рад на пословима возача санитетског 
возила у Служби хитне медицинске помоћи и 
санитетског превоза Дома здравља Крушевац

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен 
стручне спреме, КВ возач и положен возачки испит Б и Ц 
категорије. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за 
које радно место се пријављују; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију возачке дозволе, 
изјаву да су здравствено способни за послове за које под-
носе пријаву и да се против њих не води кривични посту-
пак; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Канди-
дати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос и уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Пријаве на оглас могу се доставити на горенаведену адресу, 
до 10.03.2016. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

„НОВА БП“ АПОТЕКА
21400 Бачка Паланка, Бранка Бајића 2

e-mail: ostepanovic@yahoo.com
тел. 064/8193-351

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармаце-
ут са положеним стручним испитом, знање рада на рачунару. 
Пријаве слати на наведену мејл адресу у року од 30 дана.

„НОВА БП“ АПОТЕКА
21400 Бачка Паланка, Бранка Бајића 2

e-mail: ostepanovic@yahoo.com
тел. 064/8193-351

Дипломирани фармацеут - приправник
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармаце-
ут, знање рада на рачунару. Пријаве слати на наведену мејл 
адресу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

тел. 021/4877-999

Возач
на одређено време до повратка запосленог који је 

одсутан због привремене спречености за рад

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће услове: возачка дозвола 
Б категорије, претходна провера радних способности. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа докумен-
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та: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
или гимназији, оверену фотокопију возачке дозволе са упи-
саном Б категоријом, уверење о здравственој способности 
(не старије од 6 месеци), фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, фотокопију личне карте, кратку биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен на веб 
сајту Министарства здравља Републике Србије и веб сајту 
Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе 
путем поште, на адресу: Завод за трансфузију крви Војво-
дине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком „За 
оглас“ или непосредно управи Завода за трансфузију крви 
Војводине, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „АГЕНС“
36201 Матарушка Бања, Жичка бб

тел. 036/5411025

Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: виша медицинска школа или основне струковне 
студије - смер за физиотерапеуте, положен стручни испит, са 
или без радног искуства.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 10 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен, општег сме-
ра), положен стручни испит, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фото-
копије: дипломе о завршеној школи, о положеном стручном 
испиту и копија радне књижице. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се лично или на адресу: Специјална 
болница за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања, 36201 
Матарушка Бања, Жичка бб. Рок за пријављивање на оглас 
је 8 дана од дана објављивања. За све ближе информације 
телефон: 036/5411-025.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

тел. 037/414-000, 421-826

Медицинска сестра - техничар
за рад у Ендокринолошкој амбуланти Службе за 

интерну медицину, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета или одсуства са рада ради 

посебне неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла општег смера, положен стручни испит, поседовање лицен-
це за рад или решење о упису у комору.

Виша гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета или одсуства са рада посебне неге детета, 

на Одељењу акушерства Службе за гинекологију и 
акушерство са неонатологијом

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша медицинска шко-
ла гинеколошко-акушерског смера или висока медицинска 
школа струковних студија, струковна медицинска сестра - 

бабица, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад 
или решење о упису у комору.

Виши медицински техничар - инструментар
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства (или престанак радног односа), 
за рад у Одељењу хируршке операционе сале 

Службе за хирургију

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша медицинска шко-
ла, виша медицинска сестра - техничар или виша медицин-
ска сестра - инструментар или висока медицинска школа 
струковних студија, струковна медицинска сестра и положен 
стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у комору. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства (или престанак радног односа), 
за рад у Одсеку за колоректалну хирургију у Служби 

за хирургију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа општег смера и положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад или решење о упису у комору. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства (или престанак радног односа), 
за рад у Одељењу за стационарно лечење, Служба за 

педијатрију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа општег или педијатријског смера и положен 
стручни испит, поседовање лиценце за рад, решење о упису 
у комору. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем, биографију са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења изда-
ти на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за које 
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви документа у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
доставити у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, са 
називом и редним бројем радног места за које се конкурише.

Mедицина



   | Број 663 | 02.03.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за патологију малог детета Службе 

за одојче и мало дете Стационара Клинике за 
педијатрију, на одређено време до 31.03.2016. 

године

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за имунологију и алергологију Службе 
за имунологију, алергологију, реуматологију и дечју 
кардиологију Стационара Клинике за педијатрију, на 

одређено време до 31.03.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дују средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу 
медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар 
или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или 
овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном 
испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не ста-
рије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о радном искуству, уколико га кандидат посе-
дује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потвр-
да послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), 
са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравстве-
ној способности за послове које ће обављати. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оце-
на у току школовања, додатно образовање или оспособље-
ности, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у 
затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - 
техничара, на одређено време до 31.03.2016. године”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/8241-100

Лекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факул-
тет; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; 
минимум 1,5 година радног искуства са полупокретним и 
непокретним пацијентима. Кандидати су обвезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл 
адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе 
о завршеној школи, положеног стручног испита. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у затвореним 
ковертама, на наведену адресу Института - правна служба, са 
назнаком “Пријава на конкурс” са навођењем радног места за 
које се конкурише (лекар). Пријаве морају да буду примље-
не у Институту најкасније осмог дана од дана објављивања 
огласа и то најкасније до 10.03.2016. године, као последњег 
дана рока за подношење пријава, до 14 часова, без обзира 

на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институту 
после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће 
се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиља-
оцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Инсти-
туту за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; медицински факул-
тет; завршених 6 месеци лекарског стажа; просечна оцена на 
студијама изнад 8,5; положен стручни испит; познавање нај-
мање једног светског језика. Предност ће имати кандидати 
са искуством у здравственим установама које пружају здрав-
ствену заштиту деци. Кандидати треба да доставе: кратку 
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, 
лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонти-
рању, потврде о обављеном раду од стране начелника служ-
би здравствених установа на меморандуму, времену проведе-
ном на раду и оценама рада кандидата, уколико их кандидат 
поседује. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове на које се при-
мају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком: “Пријава на конкурс зс пријем доктора 
медицине на одређено време по основу замене, до повратка 
радника са боловања”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО
Неготин - Душановац, Дупљанска бб

тел. 019/570-450, 063/1194 006

Дипломирани социјални радник

Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника старач-
ког дома

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјал-
ни радник. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђен превоз. Конкурса је отворен до попуне радног 
места. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведене 
бројеве телефона, лице за контакт Жикица Бадић.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“

11300 Смедерево, Носилаца албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 24.02.2016. 
године за радно место: фармацеутски техничар, 
исправља се у делу који се односи на услове које 
кандидат мора да испуњава, тако што уместо: 2 
године радног искуства, треба да стоји: 6 месеци 
радног искуства. Остали делови огласа остају непро-
мењени.

Mедицина
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          Грађевинарство и индустрија

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
50 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање, предвиђен је пробни рад од 6 месеци, ради се у 
сменама укључујући и ноћни рад, рад се обавља у стајаћем 
положају 8 сати, трака је покретна, монтажа производа 
обавља се на основу упутстава, кандидати не смеју бити дал-
тонисти, предвиђено је психолошко тестирање кандидата, 
превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних мес-
та. Конкурсна документација се доставља на горенаведену 
адресу.

„ФЕРОМОНТ“ АД 
26000 Панчево, Скадарска 77 

тел. 013/331-277 
e-mail: office@feromontoprema.rs

www.feromontoprema.rs

Оператер на ЦНЦ борверку
на одређено време три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: искуство од најмање три године на пословима 
машинске обраде на ЦНЦ машинама, пробни рад од два 
месеца; средња или виша стручна спрема машинске струке. 
За изабране кандидате биће организована посебна обука на 
ЦНЦ борверку. Оглас је отворен до 20.03.2016. године. Кан-
дидати треба да поднесу пријаву и CV на горенаведену адре-
су или на и-мејл: office@feromontoprema.rs. Информације на 
телефон број: 013/331-277, од 08 до 15 часова.

ДИВ БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДОО
18360 Сврљиг, Душана Тривунца 31

тел. 018/4155-110, 018/822-345
e-mail: dragana.vuckovic@divgroup.eu

Конструктор - технолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани машин-
ски инжењер/мастер инжењер машинства; дипломирани 
машински инжењер - конструктор; VI степен стручне спреме: 
машински инжењер; обука за AUTOCAD (све верзије и сви 
нивои); основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook); познавање еглеског или немачког језика.

Конструктор - технолог бетонског прага
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани инжењер 
грађевинарства/мастер инжењер грађевинарства; VI сте-
пен стручне спреме: инжењер грађевинарства; обука за 
AUTOCAD (све верзије и сви нивои); основна информатич-
ка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); познавање 
еглеског или немачког језика.

„ALUROLL“ DOO
Баточина, Карађорђева 36

e-mail: verica.filipovic@aluroll.rs

Радник на пословима израде 
алуминијумске и ПВЦ столарије

4 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство најмање годину дана на послови-
ма израде алуминијумске и ПВЦ столарије; возачка дозвола 
Б категорије. Обезбеђен смештај, пробни рад 2 месеца. Рок 
трајања конкурса је до 15.03.2016. године. Кандидати могу 
доставити CV послодавцу путем и-мејла или поштом. Лице за 
контакт: Верица Филиповић.

ДОО „BIG-TRADE“
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

e-mail: bigtrade@neobee.net
тел. 021/6413-619

Технолог
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог прехрам-
беног општег или смера анималних производа, пожељно 
искуство у месној индустрији. Пробни рад 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 10 дана.

                   Пољопривреда

АД „РУБИН“
37000 Крушевац, Наде Марковић 57

e-mail: hr@invej.rs

Референт/пословођа у виноградарству
на одређено време, за рад у Нишу и околини

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани инжењер 
пољопривреде; IV степен стручне спреме: пољопривредни 
техничар за производњу биља; радно искуство на истим или 
сличним пословима најмање 2 године. Пријаве слати искљу-
чиво мејлом.

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда

Посао се не чека, посао се тражи
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         Саобраћај и везе

„МИС МАГ“ ДОО
11000 Београд, Вождовачки кружни пут 9

тел. 011/2468-789

Возач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Е кате-
горије, познавање механике, радно искуство 5 година. Кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефоне: 011/2468-789, 
060/8247-600. Конкурс остаје отворен до попуне радног мес-
та.

„УНИТРАГ“ Д.О.О.
31000 Ужице, Проте Милана Ђурића 12

тел. 031/512-833

Возач
на одређено време до 1 године

5 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Е категорије, са или без радног 
искуства, лекарско уверење за возача Е категорије, важећа 
путна исправа, потврда да кандидат није кажњаван, уверење 
да је на евиденцији незапослених лица.

Царински референт
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са или без радног иску-
ства, потврда да кандидат није кажњаван, уверење да је на 
евиденцији незапослених лица. Место рада на адреси: Мило-
ша Обреновића 2, Крчагово ПЈ међународна шпедиција.

ОСТАЛО: Све ближе информације на адреси фирме, Улица 
Николе Пашића 30, II спрат или на број телефона: 031/512-
833.

          Култура и информисање

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

11000 Београд, Студентски трг 13

Библиотечки приправник - волонтер
уговор о стручном оспособљавању у статусу 

волонтера
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани библиотекар - информатичар - VII/1 
степен, библиотекар - VI/2 степен, дипломирани етнолог 
- антрополог - VII/1 степен; познавање рада на рачунару; 
плаћени трошкови превоза. Пријаве слати на адресу: Етног-
рафски музеј у Београду - Установа културе од националног 
значаја, Студентски трг 13. Контакт телефон: 011/3281-888, 
локали 15 и 31, од 10 до 13 часова.

ДОМ КУЛТУРЕ
”ЈОВАН ТОМИЋ”

31320 Нова Варош, Трг војводе Петра Бојовића 5
тел. 033/61-130

Директор
на мандатни перод од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (високо образовање на сту-
дијама II степена, дипломске академске студије мастер или 
високо образовање на основним студијама у трајању од чети-
ри године) и две године радног искуства на радним местима 
у области културе или просвете. Поред наведених, канди-
дати морају да испуњавају и следеће услове: да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као 
и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостој-
ним за обављање дужности директора; да је држављанин 
Републике Србије; да има општу здравствену способност. 
Конкурсна документација за избор кандидата за директора 
треба да садржи: предлог програма рада и развој Дома кул-
туре за период од четири године; оверену копију дипломе 
или уверење о стручној спреми; оверену копију радне књи-
жице или доказ о радном икуству; биографију кандидата који 
мора да садржи елементе који доказује стручност из дело-
круга; уверење основног и вишег суда да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије 
од шест месеци) и уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу (не 
старије од шест месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од шест месеци; извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о општој здравственој способности орги-
нално лекарско уверење не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити Дому културе “Јован 
Томић”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматарати. 
О исходу конкурса кандидати ће бити ће бити писмено оба-
вештени.

Саобраћај и везе / Култура и информисање

Национална служба 
за запошљавање Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ПОЛЕТАРАЦ”
Барајево, Светосавска 83

тел. 011/7872-130

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава 
услове из члана 59 члана 8 став 2 и члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 
68/15) и Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС, бр. 108/15), и то: одговарајуће високо образовање из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена - мастер акадмске студије, специјалистичке академске 
или специјалистичке стурковне студије, у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), почев од 10.09.2005. 

године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за васпитача и стручног сарадника и нај-
мање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег 
образовања; одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије) и студијама у трајању од 3 године или вишим образо-
вањем за васпитача и најмање 10 година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одогварајућег образовања; дозвола за рад (поло-
жен стручни испит - испит за лиценцу); обука и положен 
испит за директора установе (кандидат изабран за директора 
установе дужан је да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима 
прописаним Законом о основама система образовања и вас-
питања); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценци), доказ о радном стажу 
у установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог образовања, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење 
основног суда да није подигнута оптужница или покренута 
истрага (не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће висо-
кошколске установе о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, биографија са подацима о 
кретању у служби и предлогом програма рада директора 
установе. Напомена: уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе се не доставља обзиром да Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја није организовало обуку 
и полагање испита за директора установе. Изабрани канди-
дат биће дужан да у законском року, када министар прошише 
услове, програм обуке и начин полагања испита за дирек-
тора, положи наведени испит. Уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља установа. Сва документа која се 
подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фото-
копије. Директор се бира на 4 године, мандат тече од дана 
ступања на дужност. Директору установе мирује радни однос 
за време првог изборног периода на радном месту са кога је 
изабран. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на наведену адресу или предати лично, са наз-
наком: “Конкурс за директора установе”.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Предавач за ужу научну област Физикална 
медицина и рехабилитација

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив спе-
цијалисте, из наведене уже научне области, радно искуство 
у настави најмање четири године. Документа која је потреб-
но доставити: пријава на конкурс са биографијом, овере-
на фотокопија дипломе факултета и оверена фотокопија 
дипломе одговарајућих магистарских студија или оверена 
фотокопија дипломе одговарајуће специјализације (уколико 
диплома није издата доставља се уверење о дипломирању, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 120
   У радни однос у установи може да буде примљено 

лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 

рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току рад-
ног односа утврди да не испуњава услове из става 1 
овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој установи на захтев 
директора.
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доказ о радном искуству. Наведена документа доставити 
путем поште, на адресу: Висока медицинска школа струков-
них студија „Милутин Миланковић“, Правна служба - За кон-
курс, 11040 Београд, Црнотравска 27. Напомена: Услови за 
избор у звање предавача предвиђени су Законом о високом 
образовању и општим актима Високе медицинске школе 
струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. Пријаве 
на оглас достављају се у року од 5 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ”

Београд - Борча, Ковиловска 1

Наставник физике и изборног предмета 
домаћинство

на одређено време, замена одсутног запосленог 
дуже од 60 дана

УСЛОВИ: За радна места наставника услови су предвиђени 
чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/2011, 55/3013), 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс се 
достављају: кратки биографски подаци, оверена фотокопија 
дипломе о стеченој врсти и степену образовања, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Канди-
дати за радна места наставника достављају поред наведеног 
и: лица која су стекла академско звање мастер у обавези су 
да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним 
основним академским студијама, доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, издато од одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Прија-
ве са документацијом се подносе лично или поштом на адре-
су: Основна школа „Раде Драинац”, 11211 Борча, Ковиловска 
1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, телефон: 011/3322-950.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или спе-
цијалистичких студија који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8,00. Ближи услови за 
избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког 
факултета. Уз молбу је потребно поднети биографију и ове-
рену копију дипломе. Молбе са потребним документима могу 
се доставити Факултету на наведену адресу, сваког радног 
дана од 10 до 15 часова, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

Ванредни професор за ужу научну област 
Топологија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области 
за коју се бира. Уз молбу потребно је поднети биографију, 
оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате 
истих. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91 
Статута Математичког факултета. Молбе са потребним доку-
ментима могу се доставити Факултету на наведену адресу, 
сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
11070 Нови Београд, Добановачка 2а

тел. 011/215-49-75, 215-54-76

Наставник информатике и рачунарства
са 55% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и складу са чл. 8 ст. 2 тачка 1, 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценци за рад наставника, педа-
гога или психолога (уколико је поседује), лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (дос-
тавља се пре закључења уговора о раду), оригинал уверење 
о држављанству, потврду да се не води кривични поступак 
против кандидата, преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима.

Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

Оглас објављен 09.12.2015. године у листу “Посло-
ви” поништава се за радно место: наставник српског 
језика, на одређено време до 05.02.2016. године, до 
повратка запослене са породиљског одсуства и одсу-
ства ради неге детета.

ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

У огласу објављеном 24.02.2016. године у публика-
цији „Послови“ изостављена је адреса факултета. 
Пун назив треба да гласи: САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, 
Београд, Војводе Степе 305. Допуна огласа траје 3 
дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Aсистент за ужу научну област Друмски и 
градски транспорт путника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“ бр. 76/05) и Статутом Универзитета и Стату-
том Факултета. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана. 
Пријаве са доказима о испуњености услова (биографија, 
дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Сао-
браћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

Сурчин, Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120

e-mail: vuksur@yahoo.com

Наставник српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос,ут-
врђених у чл. 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник 
РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015), и то: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичка 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; високо образовање на основним 
студијима у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање у складу са чланом 3 тачка 1а Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“ број 11/2012 и 15/2013) за наведено радно 
место; поседовање образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, а на основу члана 8 став 4 

Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење и 68/2015); психичка, физичка и здрав-
ствена сособност за рад са ученицима; држављанство РС; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015); да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
фотокопије следећих докумената, којима доказују да испуња-
вају услове конкурса: диплому о стеченом стручном образо-
вању, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, потврду високошколске установе да имаju образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са ЕСПБ или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ 
издат од одговарајуће високошколске установе о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за 
кривична дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима се подно-
си пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављаjу на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Достављена документа се 
неће враћати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу уметничку област Вајарство

на период од 5 година

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факул-
тета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеним основним академским 
студијама из одговарајуће области, биографију, библио-
графију на формулару који се може добити у секретарија-
ту Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс 
поднесу пет оригиналних радова, портофолио и мапу црте-
жа, на основу којих се може сагледати да ли и како владају 
материјом наставног предмета за који конкуришу.

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Сликарство - за предмете 

Сликање и Цртање
на период од 5 година

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факул-
тета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеним основним академским 
студијама из области за коју се бира, биографију, библио-
графију, списак радова на формулару који се може добити у 
секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на распи-
сани конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова и 
мапу цртежа, на основу којих се може сагледати да ли и како 
владају материјом наставног предмета за који конкуришу. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности 
у Београду, Париска 16, а радови у Булевару војводе Пут-
ника 68, у времену од 10 до 13 часова, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације на број телефона: 
011/2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор или доцент за ужу 
научну област Педагошко-андрагошке 

и методичке науке, за наставни предмет 
Теорија и организација образовања

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор педагошких наука или доктор андрагогије, 
VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних 
радова, као и радове.

Наставник страног језика за ужу научну 
област Страни језици, за наставни предмет 

Енглески језик II
на одређено време од 4 године 

УСЛОВИ: филолошки факултет, група за енглески језик, VII/1 
степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, 
као и радове.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Ста-
тутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прило-
зима подносе се Универзитету у Београду - Факултету без-
бедности, лично или путем поште, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11564 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног радника, до 29.09.2016. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ставови 
2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 
15/13); да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да имају држављанство Републике Србије; знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; изврше-
на психолошка процена способности за рад са децеом и уче-
ницима, у складу са законом. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су обавезни да приложе: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, осим за приправнике који могу 
засновати радни однос без положеног испита за лиценцу; 

доказ о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (уверење и потврду), издат 
од стране високошколске установе, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је положио стручни 
испит за лиценцу сматра се да има образовање из чл. 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад); 
доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду; доказ о неосуђиваности прибавља школа. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве 
доставити лично или путем поште, на горенаведену адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област Медицина, ужа научна 
област Интерна медицина

са непуним радним временом, на одређено време до 
1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјали-
зација из области интерне медицине, искуство у настави 3 
године. Општи и посебни услови предвиђени су Законом о 
високом образовању, Статутом школе и Правилником о сис-
тематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад 
до 1/3 пуног радног времена на одређено време - допунски 
рад, потребно је да приложе и сагласност своје матичне рад-
не организације у којој се налазе у сталном радном односу. 
Пријаве на оглас са биографијом, овереним дипломама, уве-
рењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат 
доказује да испуњава услове, подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73 II

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 24.02.2016. 
године, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Аутоматика

Доцент за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Стату-
том Електротехничког факултета, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду и Правилником о избору у 
звања наставника и сарадника Електротехничког факул-
тета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

Наука и образовање
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Асистент за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Стату-
том Електротехничког факултета, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду и Правилником о избору у 
звања наставника и сарадника Електротехничког факул-
тета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Посебан услов: предмети из којих 
се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за 
рачунарску технику и информатику.

Асистент за ужу научну област Електроника
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Елек-
тротехничког факултета, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду и Правилником о избору у звања 
наставника и сарадника Електротехничког факултета у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Посебан услов: предмети из којих се тражи 
просечна оцена: Основи дигиталне електронике, Дигитална 
електроника, Наменски рачунарски системи, Дигитална обра-
да сигнала, Дигитална обрада слике, Увод у пројектовање 
VLSI система, Дигитални процесори сигнала.

Асистент за ужу научну област 
Електротехнички материјали и технологије
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Елек-
тротехничког факултета, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду и Правилником о избору у звања 
наставника и сарадника Електротехничког факултета у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Посебан услов: предмети из којих се тражи 
просечна оцена: Биоматеријали, Основи биофизике, Сензори 
и претварачи, Квантна механика, Квантна информатика.

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима (биографија са 
списком објављених радова, копија дипломе, односно уве-
рење које важи до издавања дипломе и уверење о држављан-
ству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса, Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Мије Ковачевића 11б

Ванредни - редовни професор за ужу 
научну област Патристика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних 
богословских наука из уже научне области за коју се конкурс 
расписује, као и претходно завршене основне студије право-
славне теологије, објављени стручни и научни радови пре-
тежно из области за коју се конкурс расписује и способност за 
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са рад-
ним искуством у академској настави и раду са студентима из 

уже научне области. Остали услови конкурса су предвиђени 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015 и 68/2015), 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и 
осталим општим актима Универзитета и Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству и благослов надлежног епис-
копа, као и докази о радном искуству, подносе се на адресу: 
Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, 
Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област Процесна 
техника

у звању ванредног професора на одређено време од 
5 година, са пуним радним временом, или у звању 

редовног професора, на неодређено време, са пуним 
радним временом

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машин-
ског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Моторна возила

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом 
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, ове-
рене копије диплома, списак радова и сепарате објављених 
радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 
11120 Београд 35, Краљице Марије 16, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у матичној школи, са 25% радног 

времена (10 часова)

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 став 2, 3 и 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
и стечен стручни назив у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, држављанство Републике Србије, психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима - што 
се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обавези 
да достави пре закључења уговора о раду, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о некажњаваности прибавља уста-
нова по службеној дужности; знање језика на коме се обавља 
образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Докази о испуњености услова уз пријаву: овере-
на копија дипломе о одговарајућем образовању и оверена 
копија доказа о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, оверена копија 
уверења о држављанству. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматра-
ти. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 8,00 до 11,00 
часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у 
трајању од три године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или више образовање васпитача; 
кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; без обзира на радно искуство; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; уверење о здравственој способности; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија); уверење о држављанству (фотокопија); ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уве-
рење да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење 
да кандидат није осуђиван установа прибавља службе-
ним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу установе, 
поштом или лично, од 09 до 15 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Кувар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, КВ, средња 
стручна спрема или ВКВ, кувар, угоститељске струке кувар-
ског смера, без обзира на радно искуство, уверење о здрав-
ственој способности, да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављан-

ству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван уста-
нова прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу установе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

тел. 011/3053-921

Наставник у свим звањима, за ужу научну 
област Заштита шума и украсних биљака

на неодређено/одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука, спо-
собност за наставни рад, научни односно стручни радови, 
Шумарски факултет.

Наставник - доцент за ужу научну област 
Пејзажна архитектура и хортикултура

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из 
области ПАиХ или доктор архитектуре, способност за настав-
ни рад, научни односно стручни радови, Шумарски факултет, 
Одсек: ПАиХ или архитектонски факултет.

Асистент за ужу научну област Ерозија и 
конзервација земљишта и вода

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или 
мастер инжењер, односно магистар из уже научне области 
са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски 
факултет, Одсек: Еколошки инжењеринг у заштити земљиш-
них и водних ресурса.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Екологија шума, заштита и унапређивање 

животне средине
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8, Шумарски факултет, Одсек: 
Шумарство.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и сарадника 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом и Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака радника Шумарског факул-
тета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и 
стручних радова, сепарате радова), достављају се надлежној 
служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 
1, у року од 8 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане законом, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву са биографијом треба поднети доказ 
о одговарајућем степену стручне спреме, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђи-
ваности кандидата прибавља установа по службеној дужнос-
ти. 

Спремачица
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Уз пријаву 
са биографијом треба поднети доказ о одговарајућем степе-
ну стручне спреме, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља установа по службеној дужности. 

ОСТАЛО: Сва документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у обзир. Пријаве доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 011/2621-730

Наставник у звање доцента из уже научне 
области Пословна економија и менаџмент
Наставник у звање доцента из уже научне области 

Економија и финансије

УСЛОВИ: економски или други одговарајући факултет са VIII 
степеном стручне спреме, односно стеченим научним сте-
пеном доктора наука. Остали услови за избор наставника 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета Унион и Статутом Београдске банкарске акаде-
мије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене 
копије диплома о претходно стеченим звањима, уверење о 
неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву и тра-
жену документацију доставити у физичком и електронском 
облику на наведену адресу Београдске банкарске академије, 
кабинет 209/II и на e-mail: sekretar@bba.edu.rs.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Прековце - Ново Брдо

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у Прековцу и истуреном одељењу у 

Зебинцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Послове професора разредне наставе могу обавља-
ти лица која испуњавају услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и покажу задовоља-
вајуће резултате на психофизичкој провери. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе (не старију од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању физич-
ке, психичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду). Уверење да кандидат није под истрагом и 
да није осуђиван прибавља установа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања, а пријаве слати на адресу ОШ 
,,Доситеј Обрадовић“ Прековце, 38255- Ново Брдо или доне-
ти лично. 

ЧАЧАК
ОСНОВНА ШКОЛА

„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“
Гуча, Пионирска 5

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора школе

Професор информатике
са 40% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

Професор географије
за 25% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутне запослене

Професор српског језика
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова, у установу може бити 
примљено лице које испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 
68/15) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13). Кандидати уз пријаву 
на конкурс подносе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверену фотокопију извода из држављан-
ства, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
потврду да кандидат има одговарајуће образовање из пси-
холошких педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. Небла-
говремене и пријаве без доказа о испуњености свих услова 
конкурса као и пријаве са неовереним документима неће се 
узимати у разматрање. Подносе се оверене фотокопије и исте 
се не враћају кандидатима. Потребна документа доставити 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне пријаве на 
оглас неће се разматрати.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



   | Број 663 | 02.03.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs38 

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/720-465

e-mail: prvaosnovna@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора треба да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога, односно да испуњава услове прописане чла-
ном 59 став 5 и чланом 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13 и 68/15); да има лиценцу, односно уверење о поло-
женом стручном испиту за обављање послова наставника, 
педагога или психолога; да има најмање пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има положен стручни испит 
за директора установе; да има држављанство Републике 
Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и за кога није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са Законом; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви следећу документацију: биографске податке и радну био-
графију; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу; потврду о радном стажу 
(најмање пет година радног стажа у области образовања и 
васпитања, након стечененог одговарајућег образовања); 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), доставља кандидат који одлуком школског одбора 
буде изабран, а ради достављања комплетне документације 
Министарству просвете на сагласност; уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона, прибавља школа по службеној дужности; уверење о 
положеном испиту за директора школе (с обзиром да Минис-
тарство просвете није организовало полагање испита за 
директора школе, пријава која не буде садржала наведени 
документ, неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе). Поред напред наведене обавезне доку-
ментације, кандидат који је стекао неко од звања према про-
писима из области образовања, сходно члану 5 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 108/2015), може о томе под-
нети одговарајући доказ - документацију, оригинал или ове-
рену фотокопију (необавезно). Пожељно је да кандидат дос-
тави документацију о својим стручним, наставно-педагошким 
и организационим способностима, као и оквирни програм 
рада за мандатни период (необавезно). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
подносе се на адресу школе, поштом, са назнаком: „Конкурс 
за директора” или лично у просторијама школе, од 09,00 до 
14,00 часова. За потребне информације обратити се на број 
телефона: 032/720-465. 

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Помоћни радник на одржавању хигијене
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има најмање завршено основно образовање; да има 
држављанство Републике Србије; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад (лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (овај доказ прибавља школа); да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: диплому о 
образовању (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених - венчаних (оригинал или оверену 
фотокопију).

КИКИНДА
ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА

ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ “БОЉАИ”
24400 Сента, Поштанска 18

тел. 024/816-700

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена 
- дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије у 
складу са Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има завршену обуку и положен 
испит за директора установе; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави: оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; доказ о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); потврду о 
радном искуству (потврда мора да садржи назив и делатност 
послодавца, радно место на које је кандидат био распоређен 
и време трајања рада на овим пословима образовања и вас-
питања); радну биографију; оквирни план рада за време ман-
дата; доказе о својим стручним и организационим способнос-
тима; доказ о знању мађарског језика (сведочанство средње 
школе, уверење или диплому више или високе школе, чиме 
доказује да се школовао на мађарском језику или уверење о 
положеном испиту из мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе); доказ о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора установе (изабрани кан-
дидат за директора школе који нема обуку и положен испит 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 3902.03.2016. | Број 663 |   

за директора биће обавезан да испит за директора положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност). Уверење о 
неосуђиваности прибавиће школа. Доказ о психичкој, физич-
кој, здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба да достави 
школи пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве и потребна документа о испуња-
вању наведених услова доставити на адресу школе: Гимна-
зија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи”, 24400 
Сента, Поштанска 18, са назнаком: „За конкурс за директора”. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 024/816-700. 

КРАГУЈЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„СОФИЈА РИСТИЋ”
34310 Топола, Авенија краља Петра I 10а

тел. 034/811-489

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор директора про-
писани су чл. 8, 59 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, па за директора може бити именова-
но лице које: има стечено образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за рад, 
обуку, положен испит за директора и 5 година рада у уста-
нови након стицања одговарајућег образовања; на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), на студијама у трајању од три године или више обра-
зовање, дозволу за рад, обуку, положен испит за директора 
и 10 година рада у установи након стицања одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен 
Законом о основама система обазовања и васпитања и за 
које није утврђено дискриминаторано понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна језик на коме ост-
варује васпитно-образовни рад. 
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
потврду о радном искуству, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству. Поред наведеног кандидат треба у 
пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом 
кретања у досадашњој служби. Директор школе се именује 
на период од четири године. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/6170602

Наставник енглеског језика и библиотекар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у 

Шумарицама

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове за запослење 
предвиђене Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), односно да испуњава услове из 
члана 120 став 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 
и 55/13); да има одговарајући степен стручне спреме у наве-
деном занимању, у складу са чл. 8 ст 1, 2 и 4 и чл. 120 став 
1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник” број 11/12 
и 15/13); кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да зна језик на коме 
се изводи настава; да кандидат поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључи-
вања уговора о раду, а проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запо-
шљавање); да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (ово уверење прибавља установа).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
достави следећу документацију: кратак преглед радне био-
графије; оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном факлутету (овера не старија од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци). Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријем пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
34000 Крагујевац, Косовска 4
e-mail: dositejevakg@gmail.com

тел: 034/356-834

Професор енглеског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фило-
лог; поседовање возачке дозволе Б категорије. Кандидати 
своје радне биографије достављају на и-мејл: dositejevakg@
gmail.com, најкасније до 22.03.2016. године.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-940

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узраста од 
три године до поласка у школу може обављати лице које 
испуњава услове прописане законом и има одговарајуће 
образовање - лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије) у 
трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) васпитач, као и лице које 
има одговарајуће високо образовање на основним студијама 
у трајању од четири године, у складу са законом. Кандидати 
прилажу следеће доказе: пријаву на конкурс уз CV, уверење 
о држављанству, уверење да се не води истрага, оверену 
копију дипломе и извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве са наведеном документацијом доставити лично или путем 
поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. За додатне информа-
ције позвати на број: 034/331-940. Рок за пријаву је 8 дана.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању редовни или 
ванредни професор, за ужу научну 

област Примењена механика, примењена 
информатика и рачунарско инжењерство

на неодређено време, односно одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких нау-
ка из области машинског инжењерства.

Наставник у звању доцент, за ужу научну 
област Енглески језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор филолош-
ких наука, завршене основне студије у четворогодишењем 
трајању, према прописима који су важили пре доношења 
Закона о високом образовању или завршене мастер академ-
ске студије из енглеског језика.

Наставник у звању редовни или 
ванредни професор, за ужу научну 

област Примењена механика, примењена 
информатика и рачунарско инжењерство
на неодређено време односно одређено време од 5 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких нау-
ка из области машинског инжењерства.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Кра-
гујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног 

односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату 
из одговарајуће научне области и дипломе или уверења о 
претходно завршеним нивоима студија; биографију; доказ о 
педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат 
обављао; списак стручних и научних радова, као и саме радо-
ве; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривично дело и друге доказе којима се доказује испуња-
вање услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима достави-
ти на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагује-
вац, Сестре Јањић 6. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОШАНИЧКА БАЊА“
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17

тел. 036/5478-154

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога и психолога, на студијама дру-
гог степена - дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије, у складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
је кандидат држављанин Републике Србије; да поседује доз-
волу за рад (лиценцу); да је савладао обуку и има положен  
испит за директора установе; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
поседује најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - уверење при-
бавља установа; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: радну биографију, оригинал 
или оверену копију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о раду у области образовања; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених; предлог програ-
ма рада директора школе, лекарско уверење се подноси 
пре закључивања уговора о раду; изабран директор школе 
који нема положен испит за дирктора дужан је да га поло-
жи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

36210 Врњачка Бања

Наставник куварства са практичном 
наставом

на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања, Зако-
ном о раду, Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 

Наука и образовање
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у стручним школама, Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места и то: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; образовање у складу са одредбама 
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011, 55/13, 35/15 и 
68/15), а у погледу врсте стручне спреме да испуњава услове 
прописане Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге рође-
них (са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); диплому о врсти и степену стручне спреме; доказ 
о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва - оверена фотокопија индекса или посебна потврда да је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије, 
односно да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу. Докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРКО ТОМИЋ”

37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник српског језика
са 95% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог, а најдуже до 
31.08.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и члана 3 тач-
ка 1а Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, држављанство 
Републике Србије, психичка физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да кандидат зна језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву са радном биографијом 

доставити доказе о испуњености услова тражених конкур-
сом, и то: диплому о стеченом образовању, потврду којом се 
доказује да кандидат има одговарајуће образовање из пси-
холошких, педагошких и методичих дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
(ЕСПБ), у складу са чланом 8 став 4 ЗОСОВ-а или уверење 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду о поло-
женом испиту из српског језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад, уколико кандидат образовање није стекао 
на српском језику. Наведена документа се подносе у овереној 
фотокопији и иста се не враћају кандидату. Доказ о неос-
уђиваности прибавља установа. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености предвиђених услова слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс - не отварати“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 037/790-120.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

37230 Александровац
тел. 037/751-117

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за 25% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер), основне студије у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 2005. године (VII/1 степен стручне 
спреме) у наведеном занимању; услови стручне спреме по 
Правилнику о врсти стручне спреме за наставника у средњој 
школи; да су кандидати држављани РС, да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Доказе о испуњавању 
услова доставити уз пријаву на оглас, и то: оверену фотоко-
пију дипломе; уверење о држављанству; извод из матичне 
рођених; уверење да нису осуђиван (од МУП-а); уверење да 
се не води истрага и да није подигнута оптужница (од суда). 
Остала документа се прилажу по доношењу одлуке о избору. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. За 
сва ближа обавештења обратити се на телефон школе.

ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-179, 419-400

Професор латинског језика
са 43% радног времена, на одређено време до 

повратка радника (21% до повратка директора са 
функције)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у гимназији, да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном 
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пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: диплома (оверена копија), уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, извод из 
казнене евиденције полиције (узима се у МУП-у), уверење о 
положеном испиту за лиценцу - ако је положен испит (ове-
рена копија). У молби обавезно навести да ли је обављено 
тестирање у Националној служби за запошљавање и када. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб

тел. 037/439-741

Наставник математике
за 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године, до повратка одсутног радника

Наставник хемије
за 75% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“), да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дициплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања у складу са чл. 8 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
72/09, 52/11, 55/13); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. 

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву, доказ о врсти и степену 
стручне спреме, доказ о држављанству, а лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима пре закључивања уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати у поступку избора кандидата.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“БОРА СТАНКОВИЋ”
16211 Губеревац

Наставник математике
са 77% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: VII/1 
степен стручне спреме; да има одговарајуће образовање 
(утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи “Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013); образовање из 
члана 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 

пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем факултету; доказ из чл. 8 ст. 4 
Закона о основама система образовања и васпитања. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености 
услова, доставити лично или на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
016/3488-442.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, а најкасније до 26.01.2017. године, 
место рада Загужане

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одређене врсте зани-
мања у складу са законом. Садржина пријава: пријаве на кон-
курс морају да садрже: кратку биографију кандидата, подат-
ке о претходном радном искуству као и доказе о испуњавању 
тражених услова (оригинал или оверена фотокопија: уве-
рења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
диплома или уверење о стручној спреми). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације на телефон: 016/3481-602.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Психолог
на одређено време до повратка запослене са 

боловања дужег од 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да има: стечено одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 
и 68/15) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/12 и 15/13) за психолога; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или 
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је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стече-
ном образовању и потребне сертификате или уверења, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (уве-
рење одговарајуће високошколске установе о броју бодова); 
оверену фотокопију уверења о пложеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу или оверену фотокопију инде-
кса о положеним испитима из педагогије и психологије. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По 
истеку конкурсног рока директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са ученицима. Психолошку процену способности за 
рад са ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Ако је 
тестирање претходно извршено, у пријави навести датум 
тестирања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве слати на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе лично или путем телефона: 016/284-611.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“
16230 Лебане, Цара Душана 76

тел. 016/846-255, 846-256

Оглас објављен 20.01.2016. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: наставник 
физике, на одређено време до повратка радника са 
функције, сходно члану 59 став 14 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, а најдуже до 
повратка запосленог са радног места директора шко-
ле. У осталом делу оглас остаје непромењен.

НИШ
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/242-984

Наставник српског језика и књижевности
са 66,66% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно 

до истека мандата директору школе

Наставник српског језика и књижевности
са 33,33% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно 

до истека мандата директору школе

УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); стручна спрема у складу са 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставни-

ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013): профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; професор срп-
ског језика и књижевности; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик; дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност). Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из горенаведених дисциплина); да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком био-
графијом доставити: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (доказ који изда високошколска 
установа, односно уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у току сту-
дија или доказ да је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); доказ о положеном испиту из српског језика, 
по програму одговарајуће високошколске установе (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених, односно вен-
чаних - за удате (издат на обрасцу са неограниченим роком 
важења, у складу са Законом о матичним књигама („Сл. глас-
ник РС“, бр. 20/09). Документа се достављају у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани правник - 
мастер који је стекао образовање на студијама другог степе-
на, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. 

Наука и образовање
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септембра 2005. године; дипломирани правник који је стекао 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Уз пријаву доставити, у ориги-
налу или у овереној фотокопији: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге 
венчаних (за удате) и диплому о стеченом одговарајућем 
образовању. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „ЛЕЛА ПОПОВИЋ“
Миљковац

18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Андрагошки асистент
са 50% радног времена, за рад у првом, другом и 

трећем циклусу основног образовања одраслих, на 
одређено време до краја школске 2015/2016. године

Андрагошки асистент
са 50% радног времена, за рад у првом, другом и 
трећем циклусу основног образовања одраслих, 
за рад у издвојеном одељењу КПЗ-а у Нишу, на 

одређено време до краја школске 2015/2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015). 
Послове андрагошког асистента може да обавља наставник, 
стручни сарадник или лице које испуњава услове за пријем 
у радни однос утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; да има најмање средње образовање 
и савладан програм обуке за андрагошког асистента (уколи-
ко кандидат нема савладан програм обуке за функционал-
но основно образовање одраслих биће упућен на обуку). Уз 
пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, диплому или уверење о сте-
ченој стручној спреми, доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (доказ 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Документа се при-
лажу у оригиналу или као оверене фотокопије (не старије 
од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ШОМО ,,СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
68/15) за наставника и стручног сарадника у основној шко-
ли; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; најмање пет година у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изборни кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року од доношења истих положи испит за директора. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење 

о држављанству Републике Србије и извод из матичне књи-
ге рођених; оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
да имају најмање 5 година радног стажа у области образо-
вања и васпитања; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; преглед кретања у служби са био-
графским подацима и доказе о својим организационим спо-
собностима. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља 
установа. Лекарско уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се установи пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављиваља конкур-
са у публикацији ,,Послови”. Пријаве слати на адресу школе 
или доставити лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 020/318-779.

ОШ ”РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи, на одређено време до 

повратка радника са функције директора

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 8, 
120 и 122 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаве са потребном документацијом: одговарајућа 
диплома о стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, ако се образовно-васпитни 
рад остварује на језику националне мањине, осим услова из 
става 1 члана 120 лице мора да има и доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, треба доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”, на адресу школе. Кандидати ће бити писмено оба-
вештени о избору у року од 8 дана од дана доношења одлу-
ке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

НОВИ С А Д
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, лок. 124

Асистент са докторатом за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту 
и физичком васпитању (асистент ће 

сарађивати на групи предмета Гимнастика)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије и одбрањена доктор-
ска дисертација. Кандидат треба да испуњава услове који 
су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“ бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и Правилни-
ком о поступку за стицање звања и заснивање радног одно-
са наставника и сарадника на Факултету спорта и физичког 
васпитања. Кандидати уз пријаву достављају: оверену копију 
дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, био-
графију са неопходним елементима за писање извештаја, 
списак научних и стручних радова, као и саме радове, доказ 
о неосуђиваности (МУП). Пријаве са примају у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, на адресу Факултета спорта и 
физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, 21000 Нови 
Сад, Ловћенска 16.

Наука и образовање
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Доцент или ванредни професор за ужу 
област Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, област рачунарске нау-
ке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу 
област Електрична мерења, метрологија и 

биомедицина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, усло-
ви прописани чланом 64 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факул-
тета техничких наука.

Асистент са докторатом за ужу област 
Графичко инжењерство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка историја умет-
ности, у складу са чланом 70 Закона о високом образовању и 
условима прописаним општим актима Универзитета у Новом 
Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Производни и 
услужни ситеми, организација и менаџмент

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факул-
тета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса). Докази о испуњености усло-
ва конкурса: краћа биографија, оверене фотокопије диплома 
и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству (не 
старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне књиге 
рођених, уверење из суда да против кандидата није доне-
то решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужни-

ца или поднет оптужни предлог за кривична дела за које се 
гоњење предузима по службеној дужности, свим дипломама 
стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о 
нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и 
саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако 
радно место посебно. Комисија ће разматрати само благовре-
мене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отво-
рен 15 дана од дана објављивања, а за сараднике 7 дана.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-500

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Физичке науке

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду 
и Законом о високом образовању (члан 64 Закона) кандидати 
морају да испуне и посебне услове: завршене студије физи-
ке, докторат физичких наука. Уз пријаву на конкурс канди-
дати подносе и доказе о испуњености услова из конкурса, 
услова прописаних чланом 64 Закона о високом образовању: 
биографију, фотокопије диплома, списак објављених радо-
ва. Пријаве слати на наведену адресу. Оглас је отворен осам 
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

21000 Нови Сад, Камењар 3 7
тел. 021/451-541

Професор немачког и енглеског језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - профе-
сор немачког језика, као и лиценца о знању енглеског језика 
или професор енглеског језика са лиценцом знања немач-
ког језика. Конкурс је отворен до 19.03.2016. године. Пријаве 
на каонкурс са радном биографијом слати на и-мејл адресу: 
aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или поштом на адре-
су: ОШ „Свети Кирило и Методије“, Камењар 3 број 7, 21000 
Нови Сад. Послата документација се не враћа кандидатима.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа

Одсек за англистику

Асистент за ужу научну област Англистика 
(наука о језику)
Одсек за историју

Наставник у свим звањима за ужу научну 
област Археологија

Одсек за медијске студије

Асистент за ужу научну област 
Новинарство

Стручни сарадник за ужу научну област 
Новинарство

Одсек за педагогију

Асистент за ужу научну област Педагогија
Одсек за румунистику

Виши наставник вештина за ужу научну 
област Румунистика

Одсек за славистику

Виши наставник вештина за ужу научну 
област Русистика

Виши наставник вештина за ужу научну 
област Русистика

Виши наставник вештина за ужу научну 
област Русистика

Асистент за ужу научну област Русистика
Одсек за социологију

Наставник у свим звањима за ужу научну 
област Социологија

Одсек за српски језик и лингвистику

Асистент за ужу научну област Српски 
језик и лингвистика

УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на кон-
курс: 1) За наставника (сва звања) - универзитетски профе-
сор: оверена фотокопија дипломе доктора наука; биографија 
састављeна на основу упитника који се може преузети са 
веб сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata образац пријаве на конкурс за избор у звање 
универзитетског наставника), у папирном облику и на CD-у; 
подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва, као и сами радови. 2) За асистента, стручног сарадника и 
вишег наставника вештина: оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним и мастер студијама или магистарским 
студијама; потврда да су уписани на докторске студије или 
потврда да је тема докторске дисертације одобрена (за кан-

дидате који завршавају докторат по раније важећим пропи-
сима и који конкуришу за асистента), биографија састављена 
на основу упитника који се може преузети са веб-сајт Факул-
тета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, 
извештај за избор у звање сарадника), у папирном облику 
и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова, као и сами радови. Ближи услови за избор 
у звање одређени су Статутом Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим условима за избор у звања наставника 
Универзитета у Новом Саду и Статутом Универзитета у Новом 
Саду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији Послови. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски 
факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ПАНЧЕВО
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Ковин, ЈНА 34
тел/факс: 013/741-081
e-mail: osdjaksic@mts.rs
www.os-djurajaksic.edu.rs

Наставник историје
са 95% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног министарства 
за расписивање конкурса на неодређено време, 
а најдуже до краја школске 2015/2016. године, 

односно до 31.08.2016. године

Наставник немачког језика
са 22% радног времена, на одређено време до 
добијања сагласности надлежог министарства 

за расписивање конкурса на неодређено време, 
а најдуже до краја школске 2015/2016. године, 

односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Зако-
на о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014), кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове из чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013); да имају одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник - Просветни гласник” РС бр. 11/2012, 15/2013); да 
имају држављанство Републике Србије; да поседују психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба 
да приложе: CV (краћа животна и радна биографија), ове-
рен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис - фотокопију потврде, уверења или друге 
исправе, факултета о положеним испитима из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (за кандидате који су 
високо образовање стекли после по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године), 
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оверен препис - фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, оверени препис - фотокопију уверења о држављанству, 
оверен препис - фотокопију уверења, сертификата, потврде 
или друге исправе, као доказ о познавању српског језика (за 
кандидате који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се одговарајућом исправом високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из спрског језика). Овера 
копија свих напред наведених докумената не сме бити ста-
рија од 6 месеци.

Школски мајстор
на одређено време до добијања сагласности 

надлежног министарства за расписивање конкурса 
на неодређено време, а најдуже до краја школске 
2015/2016. године, односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Зако-
на о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014), кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене Правилником о систематиза-
цији радних места ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин: да имају одго-
варајуће образовање - III степен стручне спреме и положен 
стручни испит за руковање котловским постројењима; да 
имају држављанство Републике Србије; да поседују психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: CV - краћа животна и радна биографија, оригинал 
или оверени препис - фотокопију дипломе/сведочанства о 
стеченом образовању, оригинал или оверени препис - фото-
копију дипломе/уверења о положеном стручном испиту за 
обављање послова на руковању котловским постројењима, 
оригинал или оверени препис - фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверени препис - фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Овера копија свих напред наведених докумената не сме бити 
старија од 6 месеци.
ОСТАЛО: Уверење да кандидат није осуђиван по службеној 
дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору за наставно особље, 
директор врши ужи избор кандидата који се у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријаве упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, а у складу са 
чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања, 
по распореду коју утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведедну адресу, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, али ће се 
у разматрање узети молбе кандидата који не приложе доказ 
о познавању српког језика.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1 
тел. 013/2634-207

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 30% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, према чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања, став 

2 и 3 и члану 120 и Правилнику о степену и врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012 и 15/2013): професор техничког образовања, про-
фесор технике, професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике и машинства, 
професор машинства, професор електотехнике, професор 
техничког образовања и физике, професор физике и основа 
технике, професор техничког образовања и хемије, дипломи-
рани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу, професор техничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања професор производно-техничког 
образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор 
основа технике, професор политехнике, дипломирани педа-
гог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику 
и основе технике и производње, професор политехнике, про-
фесор технике и мадијатекарства, професор техничког обра-
зовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер дипло-
мирани професор физике и основа технике - мастер, дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани професор технике и информатике - 
мастер дипломирани професор технике - мастер, професор 
технике и информатике, професор основа технике и инфор-
матике. Кандидат уз молбу треба да приложи: оригинал или 
оверену диплому; извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија); диплому или уверење о степену и врсти стру-
чне спреме (оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија); уверење да није под истрагом 
(основни суд); акт о неосуђиваности (оверена фотокопија); 
уверење из суда да се не води кривични поступак (овере-
на фотокопија); лекарско уверење се доставља приликом 
закључења радног односа - оверене фотокопије (до 6 месеци 
важе). Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7

тел/факс: 013/741-300

Наставник биологије
за 40% радног времена, на одређено време 

до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8, 120 и 121 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15), и то: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12 и 15/13), однос-
но са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС“ бр. 11/12 и 15/13) и да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
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са Европским системом преноса бодова; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4) да су држављани РС 
и 5) да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5 доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља школа. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити отворен 
8 дана од дана објављивања у огласним новинама „Послови“. 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа); оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); доказ да је стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома издата на српском језику 
која је приложена као доказ по тачком 1 сматра се доказом о 
знању српског језика) и оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених са холограмом. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, али о томе мора пружити одговарајући 
доказ. Рад у школи одвија се у две смене, које се мењају сва-
ке друге недеље. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“, 26220 Ковин, Трг 
Жарка Зрењанина 7, телефон/факс: 013/741-300. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“
18313 Црвена Река

тел/факс: 018/4858-806
e-mail: skolacreka@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 59, 
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником 
о ближим условима за директора установе образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15), и то: да има одгова-
рајуће образовање и радно искуство на пословима образо-
вања и васпитања, односно да је стекао високо образовање 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања или за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; да поседује дозволу за рад (лиценцу), односно положен 
стручни испит, обуку и положен испит за директора (канди-
дат изабран за директора школе дужан је да положи испит 
за директора у року од годину дана од дана ступања на дуж-
ност, а сходно условима прописаним Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања); да има држављанство РС; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе је у оба-
вези да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценцу); потврду да има нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); уверење да није осуђиван, да се не налази под 
истрагом; преглед кретања у служби са биографским пода-
цима, као и евентуалне прилоге којима доказује своје струч-
не, организацијске, педагошке и друге способности и предлог 
програма рада директора школе; уверење високошколске 
установе којим кандидат потврђује да је положио испит из 
српског језика, уколико образовање није стечено на српском 
језику. Напомена: Уверење о положеном испиту за директо-
ра школе се не доставља, с обзиром да Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја није организовало обуку 
и полагање испита за директора школе. Изабрани кандидат 
биће дужан да у законском року, када министар пропише 
услове, програм обуке и начин  полагања испита за дирек-
тора, положи наведени испит. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа, а лекарско уверење доставља кандидат пре 
потписивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на адресу, са назнаком „За конкурс за директора” или 
предати лично. Ближа обавештења могу се добити у школи 
и путем тел. 018/4858-806, особа за контакт: Ирена Ћирић, 
секретар школе.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор историје
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 85% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема VII/1 степен, одговарајућа 
група. Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), и то: да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву 
на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. Доказ о 
испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 при-
бавља школа. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“

36313 Угао, Карајукића Бунари
тел. 020/485-147

Професор енглеског језика
на одређено време, за рад у матичној школи у 
Карајукића Бунарима и издвојеном одељењу 

у Долићу и Углу, до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем зани-
мању. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 2 
и 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи и посебне услове предвиђе-
не чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има психичку физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а 
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избо-
ру, пре закључења уговора о раду. Сва документа се при-
лажу у оргиналу или као оверене фотокопије. Овера истих не 
може бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Поднета документа-
ција се не враћа.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

“ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970

Наставник техничког - информатичког 
образовања

са 20% норме, на одређено време до повратка 
запосленог са функције помоћника директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи: професор техничког образо-
вања, професор технике, професор технике и информатике, 
професор информатике и техничког образовања, професор 
техничког образовања и машинства, професор технике и 
машинства, професор машинства, професор електротехнике, 
професор техничког образовања и техничког цртања, про-
фесор техничког образовања и физике, професор физике и 
основа технике, професор техничког образовања и хемије, 
дипломирани педагог за физику и општетехничко образо-
вање ОТО, дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, професор техничког образовања и васпи-
тања, професор техничког васпитања и образовања, профе-
сор политехничког образовања и васпитања, професор поли-
техничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких комуникација, 
професор производно-техничког образовања, дипломирани 
педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор основа технике и произ-
водње, професор политехнике, професор технике и медија-
текарства, професор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и 

основа технике за основну школу - мастер, дипломирани про-
фесор технике и информатике - мастер, дипломирани профе-
сор технике - мастер, мастер професор технике и информа-
тике, мастер професор информатике и технике. Наставу из 
предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и 
лица која су завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета 
у трајању од осам семестара.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи: професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик).

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

помоћника директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи: професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мас-
тер.

ОСТАЛО: Кандидат мора да има физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Потребна документација: оверен препис дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника (“Сл. 
гласник РС”, бр.11/2012), и то: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре 
закључења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Слати оверене копије, не старије од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-031

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 03.02.2016. 
године поништава се у целости.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник куварства
на одређено време до повратка стално запослених са 

боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да имају држављанство 
Републике Србије, да испуњавају услове у погледу стручне 
спреме и то: VI степен стручне спреме, струковни менаџер 
гастрономије и остало према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или да је у досадашњем школовању положио испите из 
педагогије и психологије или да је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. У поступку одлучивања о избору 
наставника, васпитача и стручног сарадника, директор уста-
нове након извршене претходне провере психофизичких спо-
собности кандидата, доноси одлуку. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Лекарско уверење се подноси пре потпи-
сивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, ове-
рен препис фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених.

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-031, 741-651

Олигофренопедагог
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, 
према Правилнику о врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, број 
11/2012 и 15/2013). Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да поседују одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 55/2013); 
да испуњавају остале услове прописане чланом 120 став 1 
тачка 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и вас-

питања; да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (потврда високошколске установе) 
или доказ да су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије или оверену фотокопију положеног стручног 
испита или испита за лиценцу. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуна 
пријава треба да садржи: краћу биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених), потврду 
високошколске установе да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечених на високош-
колској установи у току студирања или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова или доказ да 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или оверену фокопију стручног испита или испита за лицен-
цу; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа). Наведена документа не смеју бити старија од 
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. У складу 
са чланом 130 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, проверу психофизичких способности за настав-
ника врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38

тел. 026/514-104, 026/516-913

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 03.02.2016. 
године, мења се за радно место: васпитач, на одређе-
но време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, у делу броја извршилаца, тако што уместо: 4 
извршиоца, треба да стоји: 3 извршиоца.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,СВЕТИ САВА”

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Секретар
на одређено време

УСЛОВИ: држављанство РС, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има одговарајуће образовање - дипломира-
ни правник - мастер или дипломирани правник који је сте-
као високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; да има положен стручни испит за 
секретара, правосудни испит или стручни испит за запосле-
не у органима државне управе. Уз пријаву на конкурс канди-
дати за радно место секретара треба да доставе оригинале 
или оверене фотокопије (обавезно) следећих докумената: 
дипломе или уверења о стеченом образовању, уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци); извода из мати-
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чне књиге рођених, доказа о положеном стручном испиту 
за секретара, правосудном испиту или стручном испиту за 
запослене у органима државне управе, краћу биографију, 
доказ о неосуђиваности за кривична дела прописана чла-
ном 120 став 1 тачка 3. Изабрани кандидат је у обавези да 
лекарско уверење о психичкој, здравственој способности за 
рад достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од надлежног органа неће се узи-
мати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са краћом биографијом и одговарајућим 
доказима подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну област 
Психолошке науке
на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив докто-
ра психолошких наука. Кандидати морају да испуњавају и 
остале услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбо-
ру. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе 
основних, магистарских - мастер и докторских студија, кратку 
биографију, библиографију објављених радова и саме радо-
ве, оригинал извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уве-
рење. Поступак избора у звање и заснивање радног односа 
спроводи се у складу са одредбама Закона о високом обра-
зовању, одредбама статута и општих аката Универзитета у 
Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве 
са документацијом достављају се Педагошком факултету. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке стуковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-

ду са Европским системом преноса бодова; обука и поло-
жен испит за директора школе, а уколико изабрани канди-
дат нема положен испит за директора, дужан је да савлада 
обуку и положи испит на начин и у роковима које пропише 
министар; најмање пет година рада у установи; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; познавање мађарског језика на настав-
ном нивоу - доказ о познавању мађарског језика (лице које 
је стекло средње, више или високо образовање на мађарс-
ком језику, или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: оверен препис дипломе о стеченој струч-
ној спреми, биографске податке, оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци, или оверена фотокопија не старија од шест 
месеци), потврду или други законом предвиђен а напред 
наведен доказ (завршена средња, виша или висока школа на 
мађарском језику) о познавању мађарског језика на настав-
ном нивоу. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат. Потврду о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаву послати на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за директора“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб 
тел/факс: 025/5746-635

Васпитач
за рад у Оџацима, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају високо образовање за васпи-
тача на студијама првог степена, студијама другог степена, 
студијама у трајању од три године или са стеченим вишим 
образовањем за васпитача; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља установа); да имају држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс која садржи и кратку 
биографију, кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију уверење или дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за пријављи-
вање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшкол-
ска установа “Полетарац“ Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са 
назнаком “За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб

тел/факс: 025/5746-635

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену основну школу; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да 
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нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ прибавља установа); 
да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс, која садржи и кратку биографију, кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију сведочанства о стеченом 
основном образовању, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс“.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну област 
Библиотекарство

УСЛОВИ: За избор у звање и заснивање радног односа - VIII 
степен стручне спреме: научни назив доктора наука о библи-
отекарству/архиварству; научни назив доктора наука о биб-
лиотекарству и информатици; научни назив доктора наука о 
књижевности (српска или општа књижевност); научни назив 
доктора мултидисциплинарних наука који обухвата библио-
течко-информационе науке. Кандидати морају испуњавати и 
остале услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбо-
ру. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе 
основних, магистарских/мастер и докторских студија, кратку 
биографију, библиографију објављених радова и саме радо-
ве, оригинал извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уве-
рење. Поступак избора у звање и заснивање радног односа 
спроводи се у складу са одредбама Закона о високом обра-
зовању, одредбама статута и општих аката Универзитета у 
Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са 
документацијом слати на адресу Факултета. Рок за пријаву је 
15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/669-405, 022/210-0811

e-mail: zmajevcim@mts.rs

Наставник енглеског језика
као обавезног предмета у првом циклусу основног 
образовања и васпитања, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 20% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор одговарајућег 
страног језика; професор разредне наставе; дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности; дипломи-
рани школски педагог или школски психолог; дипломирани 
педагог или дипломирани психолог; наставник одговарајућег 
страног језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној 
школи; наставник одговарајућег страног језика са положе-
ним стручним испитом по прописима из области образовања 
или лиценцом за наставника; наставник разредне наставе; 
лице које испуњава услове за наставника предметне наставе 
у основној школи, а које је на основним студијама положи-
ло испите из педагошке психологије или педагогије и психо-
логије, као и методике наставе; професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; професор разредне 
наставе, који је на основним студијама савладао програм 

Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира; дипломирани библиотекар - 
информатичар; мастер филолог; мастер професор језика и 
књижевности; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мас-
тер; мастер учитељ, који је на основним студијама савладао 
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски сис-
тем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује 
савладаност програма модула и положен испит, који одго-
вара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; дипломирани 
учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао про-
грам Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит, који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; мастер библиотекар 
- информатичар. Лица која нису професори одговарајућег 
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу 
Б2 (Заједничког европског оквира). Дипломирани филолог, 
мастер филолог и мастер професор језика и књижевности, 
односно професор језика и књижевности, треба да поседу-
ју знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европс-
ког оквира), осим уколико нису завршила одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за ниво знања језика који 
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а 
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног 
језика у првом циклусу основног образовања и васпитања 
имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил), односно професор, односно настав-
ник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад (проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела (утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: диплому 
о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); уверење да није осуђиван за кривична дела 
утврђена у Закону о основама система образовања и васпи-
тања и чл. 120 ст. 1 тачка 3 (прибавља се код Секретаријата 
унутрашњих послова, према месту пребивалишта кандида-
та); потврду о радном искуству на наведеним пословима (ако 
има радног искуства на пословима из конкурса); биографију, 
односно податке о кандидату и кретању у служби; уверење 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат прибавља од службе медицине рада, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријем пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Документација се подноси у 
оригиналу или овереној копији. Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Сарадник на пословима неге и 
превентивно-здравствене заштите

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
средње образовање у области медицинских наука - медицин-
ска сестра - техничар; 2) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 4, 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 3 доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 2 
прибавља установа за изабраног кандидата. Пријаву са дока-
зима о испуњености услова доставити на адресу установе.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом 
за ужу област Трговина

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор 
наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” број 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзитета 
у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама 
од 23.3.2012. године, 11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 
15.11.2013. године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 
25.11.2011. године, с изменама и допунама од 06.03.2013. 
године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилни-
ка о избору наставника и сарадника Економског факултета 
у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и 
допунама од 07.03.2013. године. 

Сарадник у звање асистента са докторатом 
за ужу област Маркетинг

на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор 
наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” број 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзитета 
у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама 
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. годи-
не, 15.11.2013. године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. годи-
не, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 
25.11.2011. године, с изменама и допунама од 06.03.2013. 
године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилни-
ка о избору наставника и сарадника Економског факултета 
у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и 
допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Ста-
тутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником 
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Еко-
номском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“
15000 Шабац, Краља Александра 17

тел. 015/304-751

Оглас објављен у публикацији “Послови” 23.02.2016. 
године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ”

15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/7786-145

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентич-
но тумачење 68/2015), чланом 8 став 2 Закона прописано је 
да је наставник и стручни сарадник лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад; да има 
обуку и положен испит за директора установе (програм обуке 
за директора школе и подзаконски акт којим се регулише ова 
материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да положи испит за директора у року од годину дана од 
дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подзакон-
ског акта); да има пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговрајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију потврде о томе да 
има најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на које је кандидат био распо-
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ређен и време трајања рада из области образовања и васпи-
тања, да буде потписана и оверена печатом послодавца који 
издаје потврду, не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију доказа да је стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику или да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће вискошколске уста-
нове (диплома о стеченом одговарајућем образовању издата 
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 
сматра се као доказ о знању српског језика); уверење суда 
да се не води истрага и да није подигнута оптужница, не ста-
рије од 6 месеци; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби. Докази о испуњавању услова конкурса који немају 
трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Школа по 
службеној дужности за изабраног кандидата прибавља уве-
рење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о  основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/15 - аутентично тумачење, 68/2015), доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат после доношења одлу-
ке о избору а пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће достављање дока-
за о испуњености услова. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на број теле-
фона: 015/7786-145.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18

тел. 031/562-981

Наставник математике
са 88% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат за радно место треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајућу врсту и степен струч-
не спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и чланом 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13); да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме (оргинал или оверена фотокопија 
дипломе и доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова или да је у току сту-
дирања положио испит из психологије и педагогије, или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве сла-
ти на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-140

Наставник италијанског језика
са 88,89% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана, а најдуже 

до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има: одгова-
рајуће образовање у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, врста стручне спреме према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем 
у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
чл. 120 став 1 тачке 1, 4 и 5 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о раду. 
Доказ из тачке 3 прибавља установа. Пријаву на конкурс са 
доказима о испуњености услова доставити на наведену адре-
су.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер 
филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
мејлом или путем поште, на горенаведену адресу послодав-
ца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има средње образовање, завр-
шену средњу медицинску школу - васпитачког смера; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме оства-
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рује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности кан-
дидата прибавља установа, услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доказује се лекарским уверењем, које изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и 
биографију кандидати су дужни да доставе: диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, а као доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
сматра се да је образовање стечено на српском језику на 
основу дипломе о стеченом образовању. Документација се 
подноси у оригиналу или овереној копији. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на наведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСА ШАНТИЋ”
23230 Сечањ, Вожда Карађорђа 77

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време до 

повратка запосленог

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, држављанство Србије, да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву са краћом биогра-
фијом кандидат подноси: оригинал, оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету; доказ о 
стеченом образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина; уверење о држављанству. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
по захтеву установе. Уверење о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа 
службеним путем. Документи се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, на следећу адресу: Основна 
школа „Алекса Шантић”, 23230 Сечањ, Вожда Карађорђа 77. 
Информације на телефон: 023/841-196.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” 

23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 25% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/2015 - аутентично тумачење 
68/2015) и члану 3 став 1 тачка 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-

ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12 и 15/13), као и да испуњава истоветно утврђене услове 
у општим актима школе, и то: да има одговарајуће високо 
образовање, стручни назив: дипломирани сликар, академ-
ски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликов-
ни педагог, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани 
сликар - професор ликовне културе, - дипломирани графичар 
- професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор 
ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - профе-
сор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник 
фотографије - професор ликовне културе, дипломирани 
сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар 
- професор, дипломирани графички дизајнер, дипломира-
ни архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар 
зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани 
графичар - професор, професор ликовних уметности, настав-
ник ликовне уметности, мастер ликовни уметник (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), мастер примење-
ни уметник (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизај-
на), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене ументности и дизајна), мастер дизајнер (завр-
шене основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна), лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завр-
шеним факултетом примењених уметности, лице са заврше-
ним факултетом примењених уметности и дизајна; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
и након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; да је пунолетан; да има 
извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Ови 
услови доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да приложи: препис или фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, потврду високошколске установе о ост-
варености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви у складу са ЕСПБ, уверење о држављанству; извештај о 
извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења 
уговора о раду од стране изабраног кандидата; извештај из 
казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној 
дужности; извод из матичне књиге рођених; кандидати са 
вишом стручном спремом достављају потврду о заснованом 
радном односу на неодређено време и о трајању истог у дру-
гој установи. Фотокопије и преписи приложених докумената 
морају бити оверени. Рок за подношење пријава са доказима 
о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата 
ће бити донета у року од два месеца од дана истека рока 
за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. За додатне информације кандида-
ти се могу обратити секретару установе, на број телефона: 
023/889-904. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/2015 - аутентично тумачење 
68/2015) и члану 3 став 1 тачка 6 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12 и 15/13), као и да испуњава истоветно утврђене услове 
у општим актима школе, и то: да има одговарајуће високо 
образовање, стручни назив: професор историје, професор 
историје и географије, дипломирани историчар, мастер исто-
ричар, дипломирани историчар - мастер, лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер тре-
ба да имају завршене основне академске студије историје; 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија и након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; да је пунолетан; да 
има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 
ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: препис или фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; потврду високошколске установе о ост-
варености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са ЕСПБ; препис или фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење 
о држављанству; извештај о извршеном лекарском прегле-
ду доставља се пре закључења уговора о раду од стране 
изабраног кандидата; извештај из казнене евиденције МУП-а 
школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне 
књиге рођених. Кандидати са вишом стручном спремом дос-
тављају потврду о заснованом радном односу на неодређе-
но време и о трајању истог у другој установи. Фотокопије и 
преписи приложених докумената морају бити оверени. Рок за 
подношење пријава са доказима о испуњавању услова кон-
курса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од два 
месеца од дана истека рока за подношење пријава. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За 
додатне информације кандидати се могу обратити секретару 
установе, на број телефона: 023/899-002. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ

Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Предавач за ужу научну област Хемија и 
примењена хемија и припадајуће наставне 

предмете: Општа и неорганска хемија, 
Органска хемија и Аналитичка хемија

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове утврђене Законом о високом образовању, Ста-
тутом школе и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве кандидата са прилозима (краћа био-
графија, оверене копије диплома, списак научних радова и 
сами радови), подносе се Високој техничкој школи струков-
них студија у Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23.
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Желим да конкуришем за субвенцију за 
самозапошљавање, па имам неколико недо-
умица. Ако имам пребивалиште на терито-
рији једне општине, а одређену делатност 
бих да обављам на територији друге општи-
не, да ли се приликом бодовања узима у об-
зир општина пребивалишта или општина 
на којој се обавља делатност? Друго питање 
је у вези са обуком из предузетништа. Посе-
дујем потврду о успешно завршеној обуци 
„Обука за почетнике у пословању“, коју је 
издала Регионална агенција Подриња, Под-
горине и Рађевине ДОО Лозница. Да ли је то 
валидан документ за учешће на конкурсу?

Бодовање критеријума „Развијеност општи-
не“ врши се према развијености општине на чијој 
територији планирате обављање делатности. 
Када је у питању сертификат о завршеној обуци 
за предузетништво која је реализована у орга-
низацији друге институције, потребно је да исти 
доставите надлежној филијали НСЗ, као и друге 
релевантне доказе, како би се утврдило да ли је 
обука у складу са планом и програмом обуке у 
организацији Националне службе (садржај и 
трајање). Наиме, програм обуке „Пут до успеш-
ног предузетника“ обухвата и Бизнис план ради-
оницу, а бизнис план је и саставни део захтева за 
доделу субвенције.

Шта је професионална оријентација и како 
ми може помоћи у избору занимања?

Велики број основаца и средњошколаца баш 
у овом периоду доноси одлуку о избору будуће 
школе и занимања. Нека деца знају чиме ће се 
бавити, те следе свој сан. Многи се одлучују на 
основу талента који поседују или љубави према 
одређеној професији. Велику улогу у одабиру 
будуће школе и професије имају и родитељи, па 
се многи одлучују да наставе њиховим путем и 
да их наследе. Међутим, знамо и да велики број 
деце има потешкоће у доношењу одлуке чиме ће 
се бавити.

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Први корак је детаљно информисање о вр-

стама средњих школа и факултета, као и сме-
ровима који се у њима изучавају и занимањима 
за која припремају. Свако занимање тражи по-
жељан склоп способности, особина личности и 
интересовања, важних, а често и пресудних за 
успех у тим областима рада, тако да би ученици 
требало да размисле о својим интересовањима 
и склоностима, као и неким личним особинама.

На пример, будући ученици економских 
школа и факултета требало пре свега добро да се 
сналазе са рачунањем, док је за будуће ученике 
медицинских школа веома важно да осим стр-
пљења, сталожености и потребе да помажу љу-
дима, поседују предзнања из хемије и биологије. 

При избору средње школе и факултета, по-
ред склоности и интересовања, треба сагледати 
и могућности запослења. Идеална ситуација је 
међу траженим професијама на тржишту рада 
пронаћи за себе инспиративно занимање. Уз 
љубав и склоност према физици и астрономији 
лакше је, рецимо, пронаћи запослење као профе-
сор физике него као астрофизичар. Брже се за-
пошљавају стручњаци за финансије, инжењери 
електротехнике, информатике, машинства, ма-
тематичари, наставници страних језика, лекари 
с одговарајућим специјализацијама и сродна 
занимања на нивоу високог образовања. У тра-
жена занимања спадају и занатска занимања, 
попут столара, фасадера, армирача, а занимања 
са којима може да се започне сопствени бизнис 
и пристојно заради су и: обућар, кројач, инста-
латер.

Деци која најчешће не знају шта која профе-
сија захтева од њих, прва адреса треба да буде 
школски психолог, а за савет могу да се обрате 
и саветницима за планирање каријере у свим 
већим филијалама Националне службе за запо-
шљавање. Такође, при НСЗ у Београду, Нишу и 
Новом Саду постоји Центар за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС), где могу да 
ураде тестове интересовања, личности, способ-
ности и опште културе. Након тога се разговара 
са психологом, који даје предлог шта би могли 
да упишу, али коначна одлука је на ученицима.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:

Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
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Циљ је да се млади широм Србије што боље информишу о могућностима оснивања фирми 
и покретања сопственог бизниса, што ће омогућити отварање нових радних места, смањити 

незапосленост и допринети јачању домаће привреде

ПКС у сарадњи са Министар-
ством привреде, органи-
зацијом Привредни форум 
младих и Студентском кон-

ференцијом универзитета Србије, у 
„Години предузетништва“ организује 
„Караван омладинског предузетништ-
ва“, са циљем повећања запослености 
младих. Караван ће у првој фази, од 17. 
фебруара до 11. априла 2016. године, 
обићи регионалне и студентске центре 
у Србији - Суботицу, Нови Сад, Крагује-
вац, Нови Пазар, Ниш, најавио је Марко 
Чадеж, председник Привредне коморе 
Србије, на конференцији за новинаре 
и подсетио да је Влада Србије прогла-
шењем 2016. „Годином предузетништ-
ва“ тај сегмент пословања поставила 
као приоритет и обезбедила значајна 
средства за развој приватног бизниса.

ПКС је такође, у намери да подста-
кне развој предузетништва, унапреди-
ла онлајн сервис, па се у кратком року 
могу добити све информације важне 
за покретање бизниса и отварање фир-
ми. Председник ПКС упозорио је да у 
Србији има 150.000 младих узраста 
између 15 и 24 године који нити раде, 
нити се школују. „То је поражавајући 
податак којем друштво мора да се пос-
вети“, рекао је Чадеж, наводећи да је у 
предузетништву младих велики потен-
цијал да се тај проблем реши. Указао 
је и на потребу увођења система ду-
алног образовања, којим се развијене 

економије боре против незапослености 
младих. Систем дуалног образовања, 
по речима председника ПКС, потребан 
је Србији, јер две трећине ђака уписује 
стручне школе, али је питање колико 
стечено знање могу да примене у мо-
дерном пословном окружењу.

Душан Коруноски, саветник у 
Министарству привреде, очекује да ће 
млади искористити „Годину предузет-
ништва“ и бити храбри да почну соп-
ствени бизнис. Истиче да данас млади 
имају много више шанси и средстава за 
почетак бизниса. „Ова генерација мла-
дих предузетника требало би да пока-

же више ентузијазма и одлучности него 
моја генерација“, поручио је Коруноски 
додајући да је данас друштво сазрело 
да препозна да предузетништво пред-
ставља преузимање одговорности за 
иновативност и креативност, нешто што 
вуче друштво напред.

Директор фирме „КреИТиве“ Не-
мања Тимотијевић пример је успеха 
младих предузетника. Како је објаснио, 
његова фирма почела је да ради пре че-
тири године, заснована на ентузијазму 
неколико људи, а сада има 30 запосле-
них и присутна је на тржишту Уједиње-
них Арапских Емирата.

Координатор пројекта Владимир 
Радовановић предочио је да је циљ 
„Каравана омладинског предузетништ-
ва“ поспешивање новооснованих пре-
дузећа, која ће омогућити отварање 
нових радних места, смањити неза-
посленост и допринети јачању домаће 
привреде. На крају прве фазе планира-
на је петодневна конференција у Бео-
граду „Привредни форум младих“, која 
ће промовисати 60 успешних младих 
предузетника. У другој фази, од 16. маја 
до 16. септембра, „Караван“ ће обићи 
већину градова, од Суботице на северу 
до Врања на југу, у којима постоје ка-
пацитети за организацију панела. За 
октобар је планирана у Београду кон-
ференција на тему „Спровођење и пос-
пешивање стартап екосистема“, којом 
се завршава друга фаза пројекта.

АКТУЕЛНО   Повећање запослености младих

КАРАВАН ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Успешна сарадња НСЗ и „Гепарда“ из Новог Сада

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Александар Вулин и директор На-
ционалне службе за запошљавање Зоран Мар-
тиновић посетили су производни погон фабрике 

„Гепард“. Новосадска предузећа „Гепард“ ДОО и „Гепард-Вис“ 
ДОО - за професионалну рехабилитацију и запошљавање осо-
ба са инвалидитетом, баве се производњом личне и заштит-
не опреме, одеће и обуће и у току прошле године запослила 
су 9 лица уз посредовање Националне службе за запошља-
вање, а за још 14 користила су субвенције за запошљавање.

„Ако данас запослите два нова радника у свом малом 
предузећу, микро предузећу или као предузетник, до 31. де-
цембра 2017. године враћаће вам се 75% пореза и свих допри-
носа. Позивам свако мало и микро предузеће, као и све пре-
дузетнике, да искористе ове погодности које Влада Србије не 
би могла понудити да нису спроведене мере фискалне консо-
лидације“, рекао је том приликом Александар Вулин.

Осим услуге посредовања, „Гепард“ је у 2015. години ко-
ристио и подстицајна средства за запошљавање 14 особа са 
инвалидитетом, кроз програм НСЗ за отварање нових радних 
места, у вредности од 2.520.000 динара. 

„Циљ Националне службе за запошљавање је да оствари 
што јаче релације са свим послодавцима у Србији, а посебно 
са послодавцима из приватног сектора, имајући у виду да 
ће значајна средства кроз наше програме бити пласирана 
у производни сектор“, рекао је Зоран Мартиновић, директор 
Националне службе за запошљавање:

Директор „Гепарда“ и новооснованог предузећа за ре-
хабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Ге-
пард-Вис“ Мирослав Танацковић изразио је задовољство 
због постигнутих резултата у пословању.

„Веома смо задовољни, с обзиром да је ‚Гепард-Вис‘ од 1. 
априла 2015. године, када смо добили решење за рад, испо-
ручио на тржиште робу у вредности већој од милион евра“, 
истакао је Танацковић.

Предузеће „Гепард“ постоји 25 година и има 120 запос-
лених, а бави се производњом обуће у наменској области за 
потребе војске и полиције и извозно је оријентисано ка тр-
жиштима Немачке и Аустрије. Већ низ година остварује ус-
пешну сарадњу са Филијалом Нови Сад Националне службе 
за запошљавање.
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Предавач на обуци Магда Кубурић истиче високу мотивисаност полазника, који сада могу да се 
запосле у било којој књиговодственој агенцији или да региструју своју

„Одушевљена сам предавањима, а нарочито примерима 
из праксе. Ова материја није монотона, већ креативна“, исти-
че Каролина Ружин, једна од полазница обуке за вођење 
пословних књига. „До сада сам схватала књиговодство као 
дугује-потражује, а увидела сам да је то много сложеније. 
Веома смо мотивисани и заволели смо књиговодство. Нас 
дванаесторо у групи надамо се да ћемо се овог пролећа за-
послити“.

Слично говори и Предраг Огњен: „Задовољан сам обу-
ком, изузетно је занимљива и квалитетна. Мотивише ме 
стицање новог знања. Након обуке покушаћу да нађем посао 
или да региструјем агенцију за вођење пословних књига“. 

По програму рада Националне службе за запошљавање 
за 2015. годину, у организацији Филијале Зрењанин реа-
лизована је обука за вођење пословних књига за 5 лица са 
евиденције незапослених и 7 незапослених особа са инвали-
дитетом. Реч је о обуци за тржиште рада у коју су укључена 
незапослена лица економско-административног усмерења, 
са минимум IV степеном стручне спреме, која желе про-
фесионално да се способе за самостално вођење пословних 
књига и састављање финансијских извештаја за правна 
лица. Током 240 наставних часова изучавали су градиво 8 
обавезних модула, а резултат овог курса су стечена знања 
из области законске регулативе, функције рачуноводства и 
ревизије, основа управљачког рачуноводства, рачуновод-
ственог информационог система. 

Извођач обуке била је Агенција за образовање „Ака-
демија“ из Чачка, обука се одвијала у просторијама школе 
рачунара „Нимико“ у Зрењанину, а курс је реализован у пе-
риоду новембар 2015 - јануар 2016.

Када смо посетили кандидате на крају обуке, практич-
но пред завршни тест, имали су само речи хвале за обуку, 
предаваче, простор и пријатну атмосферу у „Нимику“, где су 
провели два месеца.

„Похвалила бих наше предаваче. Поред тога што врло 
занимљиво предају, практично нам све илуструју и прибли-
жавају нас послу“, каже Јулија Дук.

И предавач Магда Кубурић истиче високу мотивиса-
ност полазника: „Заиста се могло опазити колико је свима 
порасло самопоуздање како су стицали знања на обуци. 
Редовно су долазили, били активни и учили. Користили 
смо демо-верзију програма бизнис-софт, што је омогућило 
да савладају основе књиговодства. Сада могу да се запос-
ле у било којој књиговодственој агенцији или да региструју 
своју“.

АКТУЕЛНО   Обука за вођење пословних књига у Зрењанину

ВИШЕ ОД ДУГУЈЕ - ПОТРАЖУЈЕ

     Водич за прави избор занимања
   Шести по реду Сајам образовања - професионалне оријентације у Зрењанину одржан је 10. фебруара, у зрењанинском 
Културном центру. Високе школе и факултети из Зрењанина, Суботице, Новог Сада и Београда представили су своје смеро-
ве и профиле ученицима завршних разреда средњих школа. Организатори манифестације били су Школска управа Банат, 
зрењанинска филијала НСЗ и Културни центар.
   Сајам је окупио представнике 17 државних и приватних високошколских установа: Технолошко-металуршки факултет, 
Саобраћајни факултет, Економски факултет и Сингидунум из Београда, затим Факултет за хотелијерство и туризам из 
Врњачке Бање, из Новог Сада Филозофски факултет, Пољопривредни факултет, Технолошки факултет, Правни факултет за 
привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за спорт и туризам, Факултет за европске 
правно-политичке студије. Могућности наставка образовања на мађарском наставном језику представиле су две висо-
кошколске установе из Суботице: Учитељски факултет на мађарском наставном језику и Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача и тренера. Студије у Зрењанину представили су Универзитет Мегатренд, Универзитет Едуконс, 
Технички факултет „Михајло Пупин“ и Висока техничка школа струковних студија.
   Сајам је посетило неколико стотина будућих бруцоша, како из осам зрењанинских средњих школа, тако и из осталих 
средњобанатских средњих школа - из Сечња, Српске Црње и Новог Бечеја. Циљна група, поред матураната, били су и сту-
денти који планирају да упишу мастер-студије.
   „Данас смо ученицима средњих школа представили све предности студирања на Техничком факултету ‚Михајло Пупин‘ у 
Зрењанину, као што су стипендије компанија које су независне од државних стипендија, затим могућност обављања праксе 
у компанијама са којима сарађујемо, чак и могућности запослења. Највеће интересовање влада за нови студијски програм 
Софтверско инжењерство, који успешно реализујемо уз подршку холандске компаније ‚Леви 9‘, затим Инжењерство за 
експлоатацију нафте и гаса, који се реализује у сарадњи са НИС-ом“, истакао је сарадник у настави на Техничком факултету 
„Михајло Пупин“ Никола Петров.

А.Штрбац
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МИ И ЕВРОПА   Србија може да постане мотор за привлачење инвестиција

СТРАТЕШКЕ ВЕЗЕ
Откад ЕБРД ради у нашој земљи, у око 200 различитих пројеката уложено више од 

четири милијарде евра

Регион Западног Балкана има много да понуди потен-
цијалним улагачима, а уз подршку Европске банке 
за обнову и развој (ЕБРД) Србија може да постане мо-
тор за привлачење инвестиција, изјавио је директор 

ЕБРД-а за Србију Даниел Берг. Берг је уочи Инвестиционог 
самита ЕБРД у Лондону, којем je присуствовала и делегација 
Србије предвођена премијером Александром Вучићем, 
истакао да је то одлична прилика да се прикаже регион За-
падног Балкана, али и да се едукују инвеститори који још 
нису упознати са приликама у тим земљама.

„Циљ је да се истакну потенцијалне инвестиционе и 
пословне прилике и да се промовише прилив страних ди-
ректних инвестиција и прекограничних пројеката. Уверен 
сам да овај регион има много да понуди потенцијалним 
инвеститорима, пре свега јер користи предност стратеш-
ких трговинских веза са Европском унијом, а има и приступ 
Јадранском мору“, рекао је Берг у изјави за „Танјуг“.

Са друге стране, инвеститори оклевају да уложе новац у 
ове земље, јер је домаће тржиште релативно мало, а послов-
на клима још није довољно побољшана.

„Зато ми заједно радимо на томе да створимо још боље 
услове и привучемо потенцијалне инвеститоре“, поручио је 
шеф Канцеларије ЕБРД у Србији. Берг је указао и на чиње-
ницу да та банка годинама улаже у Западни Балкан, што 
такође говори и инвеститорима и другим међународним 
финансијским организацијама да је ово добро место за ула-
гање. То је илустровао примером улагања у путну конекцију 
са европским тржиштима или пренос електричне енергије 
из Албаније у Македонију.

Један од највећих инвеститора у Србији

„Од почетка рада ЕБРД-а у Србији, у око 200 различитих 
пројеката уложено је више од четири милијарде евра. Само 
прошле године уложили смо 478 милиона евра у 25 пројека-
та. Ми смо један од највећих инвеститора у Србији“, конста-
товао је Берг.

Он је уједно и упозорио да ће дугорочан и одржив раст 
зависити од способности земље да се промовише као ин-
вестициона дестинација и одржи инвестиције. То је изазов 
за многе земље, а ни Србија није изузетак. „Верујемо да је 
кључ за привлачење и задржавање инвестиција предвидиво 

макроекономско окружење и политике које могу да се назо-
ву ‚инвестор френдли‘, као и структурне реформе“, навео је 
Даниел Берг.

ЕБРД има важну улогу у поправљању пословне климе 
у Србији. Ова банка је до сада покренула иницијативу за 
поправљање инвестиционе климе, промоцију доброг упра-
вљања и подршку развоју приватног сектора.

Берг се осврнуо на прошлогодишњи самит, на којем су 
премијер Вучић и председник ЕБРД-а Сума Чакрабарти 
потписали важну иницијативу, којој је циљ смањивање не-
формалног сектора у Србији.

„У оквиру тих пројеката настојимо да помогнемо Србији, 
као једној од већих економија у региону, да постане мотор за 
привлачење инвестиција“, рекао је Берг. Такође, додао је да 
ЕБРД с нестрпљењем очекује и сарадњу са Београдском бер-
зом, која ће се, према плану, придружити линку Југоисточне 
Европе. Регионалне берзе ће се повезати како би подржале 
компаније у добијању финансијске подршке. Друге иниција-
тиве укључују правосудну обуку, алтернативно решавање 
спорова и јачање корпоративног управљања у малим и от-
вореним економијама.

Пет минута од Европе

С друге стране, Израел види велики потенцијал у Ср-
бији. Амбасадор Израела у Србији Јосеф Леви, на Првој срп-
ској конференцији о развоју некретнина рекао је за „Танјуг“ 
да инвеститори из Израела верују у српско тржиште некрет-
нина и то не због пријатељских односа две земље, већ зато 
што могу да осете добру атосферу за улагање, али и добре 
пословне резултате.

„Ви сте, што би се рекло, на пет минута од Европе. Имате 
одличну географску локацију, као и одличне људе“, нагласио 
је Леви и додао да је у Србији већ четири године и да сада 
може да пређе Саву и Дунав преко нових мостова, а да га 
радује и што је почела реализација пројекта будућности - 
„Београд на води“.

Он је нагласио да постоји велика визија за развој Бео-
града, као и да су израелске компаније задовољне сарадњом 
са републичим и градским властима и да добро послују у 
Србији. 

„Влада Србије треба да настави политику отворених 
врата према инвеститорима, као и реформе у смањивању 
процедура. Београд је много отворенији сада за инвестиције 
и бизнис. Град има 200 километара обале, а добра околност 
је што има делове који су нетакнути, и то унутар самог града, 
што би свакако требало искористити за инвестиције“, рекао 
је Леви.



Бесплатна публикација о запошљавању 6102.03.2016. |  Број 663 |   

Да је једног дана на радном 
столу, без најаве, није сачекао 
папир са понудом за неупоре-
диво мању плату и индирект-

ном жељом надређених да напусти 
позицију у великој издавачкој кући, 
Драгана Алексић (44) из Београда ве-
роватно се не би усудила да се озбиљно 
бави нечим што јој је до тада углав-
ном био хоби - НЛП и вингвеј коучинг 
(wingwave coaching) и открила своје 
скривене таленте да управо помоћу 
ових метода помаже другим људима 
да пробуде своје уснуле потенцијале и 
не поклекну у тешким и наизглед нере-
шивим ситуацијама.

Да није било отказа, она би веро-
ватно, као многи запослени, и даље 
уљуљкано седела у канцеларији, че-
кајући сигурну плату на крају месеца и 

мислећи да не може више од тога. Због 
тога на радионицама које држи, када 
препозна да би људима то користило, 
исприча своју причу, коју је поделила 
са читаоцима „Прича са душом“.

„Када видим да је људима потреб-
но надахнуће и како не би мислили да 
је мени све богом дано, ја им у неколи-
ко реченица испричам да, иако им у 
критичном тренутку не изгледа тако, 
живот заиста може да се преокрене 
набоље, уколико га узму у своје руке“, 
наглашава Драгана Алексић и додаје 
да је срећна када види сјај у њиховим 
очима и одлучност да ураде нешто за 

себе, што се до тада нису 
усуђивали ни да помисле. 

„Најгоре је када човек 
себе ограничава страхо-
вима и чак и не покуша 
да предузме нешто што 
ће га усрећити. Има мно-
го послова којима људи 
могу да се баве, не мора 
то да буде коучинг, а уп-
раво кроз рад са коучем 
они могу да открију своје 
скривене потенцијале, та-
ленте и снагу. Сами тре-
ба да их пронађу, јер из 
њих их, осим коуча којем 
је то посао, нико други 
неће извлачити. Породи-
ца и пријатељи ће гово-
рити: ‚Можеш ти то‘, али 
вас нико други осим вас 
самих неће пробудити 
изнутра“, прича Драгана. 
Она верује да свако од нас 
има скривени таленат или 

интересовање. Учимо језике, похађај-
мо курсеве, сигурно је да поред посла 
којим се сада бавимо имамо још неку 
могућност, макар то било и на први по-
глед најбаналније решење.

У безизлазној ситуацији, када је 
као подстанарка и самохрана мајка 
остала без посла, Драгана је највећу 
подршку управо добила од свог де-
ветнаестогодишњег сина и од неколи-
ко пријатеља. Сада када, годину дана 
касније, анализира догађаје, поново их 
окреће ка позитивном углу гледања и 
каже да је на тај начин искристалисала 
људе у свом окружењу.

„Једна група били су тапшачи по 
рамену, који су ме разумели, а у ствари 
нису веровали да све ово могу да изгу-
рам. Од тих који су ме сажаљевали од-
мах сам одустала, што ми је уштедело 
и време и енергију, али и помогло да 
останем на свом путу, да не дозволим 
да ме њихова сумња поколеба. На крају 
се испоставило да имам свега неколико 
особа које су искрено веровале да могу 
нешто да урадим. Људи који говоре да 
је другима лако, заваравају себе, јер 
они лично не желе код себе ништа да 
мењају. Поента је да у одређеном тре-
нутку донесете тешку одлуку, а ја сам 
тачно знала на шта пристајем, а на шта 
не“, објашњава ми она.

Драгана каже да је подсвесно била 
спремна за „дан Д“ и фамозни раскид 
уговора о раду. После 16 година рада 
у издаваштву, а 10 уређујући часопи-
се, још 2009. године потражила је нови 
изазов и посетила радиониоцу која се 
бавила НЛП-ом (Неуролингвистичко 
програмирање). Након десет минута 
донела је одлуку да тиме жели да се 
бави и, како каже, до дана данашњег 
није се поколебала.

„Још тада сам препознала да је 
слобода једна од мојих највећих вред-
ности, коју не дозвољавам да ми било 
ко угрожава, па ни посао. Схватила 
сам да је позив коуча занимање које 
ће задовољити моју потребу за слобо-
дом, интеракцијом са људима и стал-
ним усавршавањем. Веровали или не, у 
томе ми је помогао и мој бивши посао, 
да тражим решења у немогућим си-
туацијама. То је било стресно, али сам 
научила да у тешким ситуацијама ко-
ристим свој мозак на другачији начин 
и зато сада увек видим искључиво ре-
шења, а не само препреке. Тако и кроз 
своје радионице људе водим до решења 
њихових проблема у области породице, 
посла, љубави или финансија“, открива 
Драгана.

На питање да ли би се некад вра-
тила у велики систем, попут претходне 
компаније, Драгана се осмехује и каже 
да би прихватила искључиво да ради 
коучинг са запосленима, као спољни 
сарадник. Осмочасовно радно време за 
сада је не занима, јер је схватила да за 
исти број сати много више може да ура-
ди за себе и за људе са којима сарађује, 
да буде слободна жена пред којом су 
велики планови.

МОЈ ПУТ   Отказ у великој фирми променио јој је живот набоље

ЖЕНА КОЈА ЖИВИ СВОЈЕ СНОВЕ
Вингвејв коучинг је намењен свима који имају осећај да их нешто блокира у 

животу, да су изгубили баланс или им треба снага да направе промене

Текст: Ненад Благојевић,
www.pricesadusom.com

Фото: Владимир Марковић за „Базар“, 
приватни албум
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ГОРЕ - ДОЛЕ   НОВИ ЗЕЛАНД

Тамошњи воћари траже од своје владе да одобри 
долазак већег броја сезонских радника из целог света

Црна Гора

БРИСАЊЕ СА
ЕВИДЕНЦИЈЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ

БЕРУ ЈАБУКЕ ЗА
160 ЕВРА ДНЕВНО

У Црној Гори не постоји евиденција колико грађана је 
одбило посао који им је понудио Завод за запошља-
вање, казали су „Побједи“ у тој установи. Са евиден-
ције се на шест месеци бришу све особе које не при-

хвате понуђени посао или се не укључе у програм активне 
политике запошљавања, за који су претходно показали инте-
ресовање. Брисањем са евиденције Завода губи се и право на 
здравствено осигурање. 

„У случају да се особа коју смо избрисали са евиденције 
разболи, увек нађемо решење да добије здравствено осигу-
рање“, објаснио је незванични извор „Побједе“ из Завода. 

Неколико особа које су на бироу рада већ неко време, а 
које су желеле да остану анонимне, тврде како понекад до-
бијају понуде за посао који не одговара њиховим референ-
цама. Поједини су, немајући другог избора, прихватали, док 
су неки одбили и били кажњени брисањем са евиденције на 
шест месеци. 

У Заводу, међутим, кажу да имају разумевања када не-
запослени одбију понуђени посао, у случајевима када су ус-
лови рада неодговарајући или када је у питању посао који не 
задовољава ниво њихове стручне спреме. 

„Уколико се деси да особа одбије понуђени посао због 
неодговарајућих услова које послодавац нуди, као што су 
необезбеђен смештај у другом граду, исхрана, прековремени 
рад без надокнаде, запошљавање ван места пребивалишта и 
слично, имамо разумевања“, објашњавају у Заводу. 

Из Министарства рада и социјалног старања кажу како 
Црногорци ретко одбијају посао. Ни они немају евиденцију 
колико је особа одбило понуђени посао, али упозоравају да 
према Закону о запошљавању и остваривању права из оси-
гурања од незапослености, незапослено лице има обавезу да 
активно тражи запослење и прихвати одговарајуће, у складу 
са законом и индивидуалним планом запошљавања.

Нови Зеланд производи велике количине воћа, посеб-
но јабука. И сваке године наилази на исти проблем 
- недостатак сезонских радника. Према писању број-
них страних портала, претпоставља се да ће и ове 

године недостајати неколико хиљада сезонаца који би шест 
дана у недељи у две смене брали и паковали киви и јабуке. 
Зависно од подручја где се налазе воћњаци, бербе почињу 
крајем фебруара и трају до средине маја. Тамошњи воћари 
траже од своје владе да одобри долазак већег броја сезонских 
радника из целог света, који би уз помоћ туристичке визе до-
шли на Нови Зеланд и помогли у берби. 

Према тренутним прописима, Нови Зеланд на годину 
дана сме да прими највише девет и по хиљада сезонских рад-
ника. Уколико им се не одобри повећање, неки произвођачи 
воћа најављују да ће или смањити производњу или неће ула-
зити у планирана повећања засада. Компаније истичу како 
се ради напорно, по потреби и дуже од осам сати дневно, да 
су берачи плаћени по учинку, те да се дневно може зарадити 
и до 160 евра, наравно у противвредности новозеланског до-
лара. Шансе су веће уколико имате возачку дозволу. 

Новозелански портал pickthevorld.org пише како је у тој 
држави гарантована најнижа сатница, тако да нико не може 
зарадити мање од 14,75 долара по сату. Неке компаније ор-
ганизовале су и Дане отворених врата, како би потенцијалне 
сезонце упознале с условима, али одзив није био очекиван. 
Пожељно је да сезонски радници знају бар основе енглеског 
језика, важно је и добро здравствено стање, као и много дру-
гих појединости. 

     ХРВАТСКА

ОТКАЗ ЗБОГ ДОСАДЕ

Док већина Хрвата муку мучи с тражењем посла, један Дубровчанин је одлучио да да отказ на одлично плаћеном 
послу, јер му је било досадно. Неименовани мушкарац дао је отказ у једној хотелској кући, уз образложење да му је досад-
но на послу, и то упркос чињеници што има натпросечну плату, већу од 7.000 куна (920 евра), пише „Дубровачки дневник“.

„Радио сам дневно осам сати, од 8 до 16, али нисам знао шта да радим у канцеларији. Најгоре што ми је шеф био у 
близини, па време нисам могао проводити на интернету или читати књигу“, казао је за „Дубровачки дневник“. 

„Када смо се договарали за посао, било је говора да ће се радити на другачији начин и да ћу имати слободу и креатив-
ност у раду, међутим, на крају се то изјаловило. На послу, једноставно, нисам знао шта да радим, а морао сам тамо бити по 
цео дан. На крају, да не губим време и живот, одлучио сам да дам отказ“, објаснио је Дубровчанин. 

И поред плате веће од 900 евра, 
један Дубровчанин није могао више 
ни дана издржати на радном месту
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Фејсбук, Блекрок, Палантир и Амазон су међу ком-
панијама које најбоље плаћају своје запослене, 
показало је истраживање сајта за запошљавање 
Glassdoor. Међу 25 компанија на овој листи доми-

нирају ИТ компаније. Будући да ће у наредне четири годи-
не потреба за ИТ стручњацима порасти за скоро четвртину, 
ово је очекивана статистика. Не само да велике компаније 
непрестано запошљавају и нуде високе плате, него се сваке 
године на тржишту појављују и успешне стартап ИТ компа-
није, које такође траже добре ИТ стручњаке. Процењује се да 
нови стартапови донесу у просеку око три милиона радних 

места у првој години рада, у другој години милион, док ИТ 
компаније које постоје већ десетак година отворе око 300.000 
радних места.

Неке ИТ вештине су траженије на тржишту и утичу на 
то да се кандидат истакне у односу на друге програмере, 
девелопере и веб администраторе. На пример, познавање и 
напредна употреба програмских језика као што су JavaScript, 
Java, Ruby и PHP, тренутно су јако важни у ИТ индустрији.

Већина нас има профиле на Линкдину и Фејсбуку и да-
нас су ово две друштвене мреже преко којих ИТ стручњаци 
и други добијају понуде за посао и пословне контакте гене-
рално. Међутим, постоје и друге специјализоване платфор-
ме, као што су GitHub или Stack Overflow. На овим местима 
се могу добити информације о новим производима, детаљи 
о софтверима и савети од водећих технолошких стручњака, 
али сигурно остварити и неки вредни пословни контакти.

Хакатони и програмерска такмичења омогућавају 
послодавцима да на једном месту виде како студенти и мла-
ди професионалци презентују, програмирају и примењују 
одређене идеје или решења за проблеме. Компаније попут 
„Мајкрософта“ су познате по свом ангажману у овој области. 
Такве догађаје организују и посећују у свим земљама у који-
ма имају своја представништва, а такође додељују стипен-
дије за студенте, награде и пружају могућност запослења. 
Осим тога, добро је посећивати и сајмове и друге велике до-
гађаје који окупљају ИТ компаније и њихове запослене.

ИТ организације и заједнице су често веза и улазница 
за познате ИТ компаније. Оне својим члановима пружају 
корисне информације о конференцијама и догађајима у об-
ласти ИТ, који су трендови актуелни, где се могу чути неки 
од водећих стручњака и остварити контакт са њима. Неке од 
познатих ИТ организација у окружењу су ПХП Србија, ДУМП 
у Хрватској и сл. Осим тога, многе компаније имају директан 
контакт са едукативним установама, тако да се школовањем 
на њима често обезбеђује и посао. Иако су ИТ стручњаци ве-
ома тражени данас и има много посла на тржишту за њих, 
није сваки посао идеалан за свакога. Нестандардни начини 
тражења посла служе и да се прошире знања, унапреди ка-
ријера и пронађе посао који може бити идеалан.

 САЗНАЈТЕ ВИШЕ  У којим ИТ компанијама су највеће плате и како до посла у њима?

ПОСАО ДАНАШЊИЦЕ
Неке ИТ вештине су траженије на тржишту и утичу на то да се кандидат 

истакне у односу на друге програмере, девелопере и веб администраторе

     Програмски језици актуелни у 2016.
   Какво је стање на тржишту ИТ-а у Србији, показује истра-
живање недавно спроведено међу ИТ заједницама у нашој 
земљи. Испитано је 1600 програмера, а подаци су пока-
зали да је њихова просечна плата нешто преко 1200 евра. 
Они који желе да граде своју каријеру у ИТ индустрији чес-
то себи постављају питање за који програмски језик се од-
лучити, који је најлакше научити, у којем је најбоље радити 
и који доноси највећу зараду. 

Јава - најтраженији програмери на тржишту 
  Јава је мејнстрим у свету програмирања, а то значи да 
њен језик није превише комплексан. Са друге стране, Јава 
је уз Ц++ и Ц# језик који се најчешће користи на корпора-
тивном нивоу, што значи и сигуран посао за све програме-
ре. Велико интересовање за Јаву резултат је и све уносније 
нише израде апликација за Андроид, за које се користи 
управо овај програмски језик.
ПХП - програмери који владају царством веба
   ПХП је сигурно програмски језик који омогућава да ради-
те све што пожелиите са веб сајтовима. О доминантности 
овог програмског језика на вебу говори чињеница да је и 
сам Фејсбук направљен у ПХП-у, као и Википедија, Јаху...

Python - једноставна синтакса за много доброг кода
Python је језик који се често јавља као одговор на питање 
са којим програмским језиком почетници могу најлакше 
„ускочити” у свет програмирања. Сматра се погодним за 
једноставан рад са скриптама, што омогућава програме-
рима да испишу велике количине читљивог кода за кратко 
време. 
Ц, Ц++, Ц# - од основа до софистицираних финеса
   Ц програмске језике многи програмери сматрају базич-
ним, колико и учење анатомије за бављење медицином. 
Као језици оријентисани ка хардверу, користе се и у про-
грамирању оперативних система, а програмери кроз Ц 
овладавају основним принципима функционисања рачуна-
ра, меморије, система, хардвера, базичним стварима у ИТ-
у, са којима немају додира кроз друге програмске језике. 

JavaScript - брзо, лако и интерактивно
За некога ко жели да провери да ли је програмирање про-
фесија за њега, JavaScript би могао да буде најбољи избор, 
а уз познавање ХТМЛ-а и ЦСС-а постижу се одлични резул-
тати у интерактивном фронт енд девелопменту.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


